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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 582/2011

frá 25. maí 2011

um framkvæmd og breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 595/2009 að því er 
varðar losun frá þungum ökutækjum (Euro VI) og um breytingu á I. og III. viðauka við tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam -
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 595/2009 frá 18. júní 2009 um gerðarviðurkenningu 
vélknúinna ökutækja og hreyfla með tilliti til losunar frá 
þungum ökutækjum (Euro VI) og um aðgang að upplýsingum 
um viðgerðir og viðhald ökutækja og um breytingu á reglugerð 
(EB) nr. 715/2007 og tilskipun 2007/46/EB og um niðurfellingu 
á tilskipunum 80/1269/EBE, 2005/55/EB og 2005/78/EB (1), 
einkum 3. mgr. 4. gr., 4. mgr. 5. gr. og 2. mgr. 6. gr. og 12. gr.,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/
EB frá 5. september 2007 um ramma um viðurkenningu á 
vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra og á kerfum, 
íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem ætlaðar eru í slík 
ökutæki (rammatilskipun) (2), einkum 7. mgr. 39. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Reglugerð (EB) nr. 595/2009 er eitt sérstakra stjórn valds -
fyrirmæla sem fjalla um gerðarviðurkenningar aðferðina 
sem mælt er fyrir um í tilskipun 2007/46/EB.

2) Í reglugerð (EB) nr. 595/2009 er þess krafist að ný þung 
ökutæki og hreyflar uppfylli ný viðmiðunarmörk fyrir 
losun og gerðar frekari kröfur um aðgang að upplýsingum. 
Tæknikröfurnar munu gilda frá 31. desember 2012 fyrir 
nýjar gerðir ökutækja og frá 31. desember 2013 fyrir 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 167, 25.6.2011, bls. 1. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 81/2012 frá 30. apríl 
2012 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 50, 13.9.2012, bls. 16.

(1) Stjtíð. ESB L 188, 18.7.2009, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 263, 9.10.2007, bls. 1.

öll ný ökutæki. Samþykkja skal sértæku tæknilegu 
ákvæðin sem nauðsynleg eru til framkvæmdar reglugerð 
(EB) nr. 595/2009. Þess vegna miðar þessi reglugerð 
að því að setja þær kröfur sem nauðsynlegar eru fyrir 
gerðarviðurkenningu ökutækja og hreyfla sem falla undir 
Euro VI forskriftina.

3) Í 4. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 595/2009 er þess krafist 
að framkvæmdastjórnin samþykki framkvæmdarlöggjöf 
þar sem settar eru fram tilteknar tæknikröfur varðandi 
takmarkanir á losun ökutækja. Því er við hæfi að 
samþykkja þessar kröfur.

4) Í kjölfar samþykktar helstu krafna vegna gerðar viður -
kenningar þungra ökutækja og hreyfla í reglugerð (EB) 
nr. 595/2009 er nauðsynlegt að kveða á um stjórn -
sýslufyrirmæli um slíka EB-gerðarviðurkenningu. Þessi 
stjórnsýslufyrirmæli ættu að innihalda ákvæði varðandi 
samræmi framleiðslu og samræmi ökutækja í notkun 
til að tryggja áframhaldandi góða virkni raðsmíðaðra 
ökutækja og hreyfla.

5) Í samræmi við 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 595/2009 
er einnig nauðsynlegt að setja kröfur til að tryggja að 
upplýsingar úr innbyggðum greiningarkerfum ökutækja 
(hér eftir „OBD“) og um viðgerðir og viðhald ökutækja 
séu aðgengilegar til að tryggja að sjálfstæðir rekstraraðilar 
hafi aðgang að slíkum upplýsingum.

6) Í samræmi við reglugerð (EB) nr. 595/2009 skulu 
ráðstafanirnar sem kveðið er á um í þessari reglugerð 
varðandi aðgang að upplýsingum um viðgerðir og 
viðhald ökutækja, upplýsingar fyrir greiningartæki 
og samhæfi varahluta við innbyggð greiningarkerfi 
ökutækja ekki takmarkast við íhluti og kerfi sem tengjast 
losun heldur taka til allra þátta ökutækis sem er háð 
gerðarviðurkenningu sem fellur undir gildissvið þessarar 
reglugerðar.

2013/EES/9/01

ESB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN
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7) Í samræmi við 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 595/2009 
skal framkvæmdastjórnin samþykkja ráðstafanir til að 
innleiða notkun færanlegra mælikerfa til að sannreyna 
raunverulega losun við notkun og sannreyna og takmarka 
losun utan lotu. Því er nauðsynlegt innan viðeigandi 
tímaramma að setja ákvæði um losun utan lotu bæði við 
gerðarviðurkenningu og til að sannreyna og takmarka 
losun utan lotu við raunverulega notkun ökutækja. Til 
að tryggja samræmi ökutækja í notkun skal innleiða 
aðferð þar sem notuð eru færanleg mælikerfi fyrir 
losun (hér eftir „PEMS“). Aðferðin þar sem notuð eru 
færanleg mælikerfi fyrir losun sem innleidd er með 
þessari reglugerð skal gangast undir mat, en á grundvelli 
þess ætti framkvæmdastjórninni að vera heimilt að breyta 
ákvæðum um ökutæki í notkun.

8) Nauðsynlegt er í samræmi við d-lið 4. mgr. 5. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 595/2009 að setja kröfur um 
gerðarviðurkenningu endurnýjunarmengunarvarnarbúna
ðar til að tryggja að hann virki rétt.

9) Nauðsynlegt er í samræmi við d-lið 4. mgr. 5. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 595/2009 að setja kröfur til 
að ákvarða spillistuðla sem nota á til að sannprófa 
endingu hreyfilkerfa. Auk þess og með fyrirvara um 
niðurstöður rannsóknar og þróunar á aðferðum sem 
notaðar eru við öldrun hreyfilkerfa í prófunarbekk 
ætti framkvæmdastjórninni að vera heimilt að breyta 
ákvæðum um ákvörðun spillistuðla.

10) Eins og kveðið er á um í 1. mgr. 12. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 595/2009 skal taka upp ný viðmiðunarmörk og 
mæliaðferð fyrir fjölda losaðra agna. Mæliaðferðin skal 
byggjast á vinnu áætlunar um mælingu agna (Particulate 
Measurement Programme - (PMP)) sem heyrir undir 
efnahagsnefnd Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu (hér 
eftir „efnahagsnefnd SÞ fyrir Evrópu“). 

11) Í samræmi við 2. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 
595/2009 skal taka upp viðmiðunarmörk fyrir svipula 
aksturslotu sem er samhæfð á heimsvísu (hér eftir 
‘WHTC’) og fyrir aksturslotu við stöðugar aðstæður 
sem er samhæfð á heimsvísu (hér eftir ‘WHSC’) eins og 
tilgreint er í viðauka 4B við reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu (SÞ/EBE) nr. 49 
— Samræmd ákvæði varðandi 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 til notkunar í ökutæki (3).

12) Framkvæmdastjórnin skal meta þörfina fyrir sértækar 
ráðstafanir varðandi hreyfla með margar stillingar og 
henni skal vera heimilt að breyta ákvæðunum í samræmi 
við niðurstöður þess mats.

(3) Stjtíð. ESB L 229, 31.8.2010, bls. 1.

13) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 595/2009 og 
tilskipun 2007/46/EB til samræmis við það.

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Efni

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um ráðstafanir um framkvæmd 
4., 5., 6. og 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 595/2009.

Hún breytir einnig reglugerð (EB) nr. 595/2009 og tilskipun 
2007/46/EB.

2. gr.

Skilgreiningar

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir:

1) „hreyfilkerfi“: hreyfillinn, mengunarvarnarkerfið og 
samskiptaskilflöturinn (vélbúnaður og skilaboð) á milli 
rafstýrieininga(-r) hreyfilsins (hér eftir „ECU“) og 
stýrieininga aflrásar eða ökutækis,

2) „kerfisbundið eftirlit“: öldrunarlotan og tímabil 
kerfisbundins eftirlits til að ákvarða spillistuðla fyrir hóp 
eftirmeðferðarkerfa fyrir hreyfla,

3) „hreyflahópur“: flokkun framleiðenda á hreyflum sem, 
með tilliti til hönnunar sem skilgreind er í 6. lið I. 
viðauka, hafa svipaða eiginleika hvað varðar losun með 
útblæstri; allir hreyflar í hópnum verða að uppfylla 
viðeigandi viðmiðunarmörk fyrir losun,

4) „gerð hreyfils“: flokkur hreyfla sem eru ekki frábrugðnir 
hver öðrum með tilliti til grundvallareinkenna hreyfils 
sem skilgreind eru í 4. viðbæti við I. viðauka,

5) „gerð ökutækis með tilliti til losunar og upplýsinga 
um viðgerðir og viðhald ökutækis“: flokkur ökutækja 
sem eru ekki frábrugðin hvert öðru með tilliti til 
grundvallareinkenna hreyfils og ökutækis sem skilgreind 
eru í 4. viðbæti við I. viðauka,
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6) „afoxunarkerfi fyrir köfnunarefnisoxíð“: sértækt 
afoxunarkerfi með hvötum (hér eftir „SCR“), ásogari, 
óvirkur eða virkur köfnunarefnisoxíðshvati fyrir veika 
blöndu eða annað eftirmeðferðarkerfi fyrir útblástur sem 
er hannað til að draga úr losun köfnunarefnisoxíða (NOx),

7) „eftirmeðferðarkerfi fyrir útblástur“: hvarfakútur (með 
oxunarhvata, þrívirkur eða annar), agnasía, afoxunarkerfi 
fyrir köfnunarefnisoxíð, samsett afoxunarkerfi fyrir 
köfnunarefnisoxíð eða agnasíu, eða annar búnaður sem 
dregur úr losun og komið er fyrir aftan við hreyfilinn,

8) „innbyggt greiningarkerfi (OBD)“: kerfi sem er í ökutæki 
eða hreyfli sem hefur þann eiginleika að geta:

a)  greint bilanir sem hafa áhrif á mengunarvarnargetu 
hreyfilkerfisins,

b)  gefið slíkar bilanir til kynna með viðvörunarkerfi,

c)  auðkennt sennilegt bilunarsvæði með upplýsingum 
sem geymdir eru í tölvuminni, og miðlað þeim 
upplýsingum utan ökutækisins,

9) „hæfur íhlutur eða kerfi sem hefur verið spillt“ (hér eftir 
„QDC“): íhlutur eða kerfi sem hefur að ásettu ráði verið 
spillt undir eftirliti, t.d. með því að flýta fyrir öldrun eða 
með því að eiga við það, og sem hefur hlotið samþykki 
viðurkenningaryfirvalda í samræmi við ákvæðin sem 
sett eru fram í lið 6.3.2 í viðauka 9B við reglugerð 
efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49 og lið 2.2 í 3. 
viðbæti við X. viðauka við þessa reglugerð, til notkunar 
þegar sýnt er fram á virkni innbyggðs greiningarkerfis 
hreyfilkerfisins,

10) „ECU“: rafstýrieining hreyfilkerfis,

11) „greiningarkóði bilana“ (hér eftir „DTC“): talna- eða 
alstafakennimerki sem auðkennir eða merkir bilun,

12) „færanlegt mælikerfi fyrir losun“ (hér eftir „PEMS“): 
færanlegt mælikerfi fyrir losun sem uppfyllir kröfurnar 
sem eru tilgreindar í 2. viðbæti við II. viðauka,

13) „bilanavísir“ (hér eftir „MI“): vísir sem er hluti 
viðvörunarkerfisins og sem gefur ökumanni ökutækisins 
með skýrum hætti til kynna bilanir,

14) „öldrunarlota“: notkun ökutækis eða hreyfils 
(snúningshraði, álag, afl) á tímabili kerfisbundins eftirlits,

15) „mikilvægir íhlutir sem tengjast losun“: eftirfarandi 
íhlutir sem eru fyrst og fremst hannaðir í því skyni að 
stjórna losun: öll eftirmeðferðarkerfi fyrir útblástur, 
rafstýrieiningin og nemar og hreyfiliðir sem tengjast 
henni, og útblásturshringrásarkerfið (hér eftir „EGR“) 
ásamt öllum tengdum síum, kælum, stjórnlokum og 
leiðslum,

16) „mikilvægt viðhald sem tengist losun“: viðhald sem 
þarf að framkvæma á mikilvægum íhlutum sem tengjast 
losun,

17) „viðhald sem tengist losun“: viðhald sem hefur veruleg 
áhrif á losun eða sem líklegt er að hafi áhrif á að draga úr 
losun við eðlilega notkun ökutækisins eða hreyfilsins,

18) „hópur eftirmeðferðarkerfa fyrir hreyfla“: flokkun 
framleiðanda á hreyflum sem eru í samræmi við 
skilgreiningu á hóp hreyfla og eru flokkaðir nánar 
í hreyfla með sams konar eftirmeðferðarkerfi fyrir 
útblástur,

19) „Wobbe-stuðull (neðri Wl eða efri Wu)“: hlutfallið 
milli samsvarandi varmagildis gastegundar miðað við 
rúmmálseiningu, og kvaðratrótar hlutfallslegs þéttleika 
hennar við sömu viðmiðunarskilyrði:

W = (Hgas × √(ρair / ρgas))

20) „λ-vikstuðullinn“ (hér eftir „Sλ“): tákn sem vísar til 
nauðsynlegs sveigjanleika hreyfilstjórnunarkerfis með 
tilliti til breytinga á hlutfalli umframlofts, λ, sé hreyfillinn 
knúinn með gasi sem hefur aðra efnasamsetningu en 
hreint metan eins og tilgreint er í lið 4.1 í 6. viðauka við 
reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49,

21) „viðhald sem tengist ekki losun“: viðhald sem hefur ekki 
veruleg áhrif á losun og sem hefur ekki varanleg áhrif á 
að draga úr losun við eðlilega notkun ökutækisins eða 
hreyfilsins eftir að viðhaldið hefur farið fram,

22) „hópur hreyfla með innbyggðu greiningarkerfi“: flokkun 
framleiðanda á hreyfilkerfum með sameiginlegum 
aðferðum við vöktun og greiningu bilana sem tengjast 
losun,

23) „skönnunartæki“: ytri prófunarbúnaður sem er notaður 
fyrir stöðluð samskipti milli ytra umhverfis og innbyggðs 
greiningarkerfis í samræmi við kröfur þessarar 
reglugerðar,
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24) „aukalosunaraðferð“ (hér eftir „AES“): losunaraðferð sem 
verður virk og kemur í stað eða breytir grunnlosunaraðferð 
í ákveðnum tilgangi og til að bregðast við ákveðnum 
umhverfis- og/eða notkunarskilyrðum og sem er einungis 
í notkun á meðan slík skilyrði eru fyrir hendi,

25) „grunnlosunaraðferð“ (hér eftir „BES)“: losunaraðferð 
sem er virk á öllu snúningshraða- og álagsvinnusviði 
hreyfilsins nema aukalosunaraðferð sé virkjuð,

26) „hlutfall frammistöðu við notkun“: hlutfall fjölda skipta 
sem þau skilyrði hafa verið fyrir hendi að vaktari, eða 
hópur vaktara, hefðu átt að greina bilun á móti fjölda 
aksturslota sem eru viðeigandi að því er varðar þann 
vaktara eða hóp vaktara,

27) „ræsing hreyfils“: felst í því að kveikt er á hreyfli, hann 
snýst og bruni hefst, og lýkur þegar snúningshraði hefur 
náð 150 snún./mín. fyrir neðan eðlilegan lausagangshraða 
upphitaðs hreyfils,

28) „vinnsluröð“: röð sem skiptist í ræsingu hreyfils, 
vinnslutíma (hreyfilsins), stöðvun hreyfilsins og tímann 
fram að næstu ræsingu þar sem vöktun innbyggða 
greiningarkerfisins er í gangi og bilun kæmi fram ef um 
bilun væri að ræða,

29) „vöktun viðmiðunargilda fyrir losun“: vöktun bilunar 
sem veldur því að farið er yfir viðmiðunargildi innbyggða 
greiningarkerfisins og sem felur í sér annan hvorn eða 
báða eftirfarandi þætti:

a)  bein mæling losunar með losunarnema/losunarnemum 
við útblástursrör og reiknilíkan til að bera beinu 
losunina saman við þá tilteknu losun sem á sér stað í 
viðkomandi prófunarlotu,

b)  aukning losunar gefin til kynna með því að bera 
tölvutækar ílags- og frálagsupplýsingar saman við 
tiltekna losun sem á sér stað í prófunarlotu,

30) „vöktun á frammistöðu“: bilanavöktun sem felst í 
virkniprófunum og vöktun mæliþátta sem tengjast ekki 
viðmiðunarmörkum fyrir losun með beinum hætti, sem 
framkvæmd er á íhlutum eða kerfum til að sannreyna að 
þau vinni innan eðlilegra marka,

31) „órökræn bilun“: bilun sem felst í því að merki frá 
einstökum nema eða íhlut er frábrugðið því sem búast 
mætti við þegar það er borið saman við merki frá öðrum 

nemum eða íhlutum innan stýrikerfisins, þ.m.t. tilvik þar 
sem öll mæld merki og frálagsgögn íhluta eru hver um 
sig innan eðlilegra marka hins tengda nema eða íhlutar 
og þar sem enginn stakur nemi eða íhlutur gefur til kynna 
að um bilun sé að ræða,

32) „vöktun á allsherjarbilun“: vöktun sem hefur þann tilgang 
að greina bilun sem mun valda því að sú virkni kerfis sem 
óskað er bregst alveg,

33) „bilun“: bilun hreyfilkerfis eða dregur úr virkni þess, 
þ.m.t. innbyggða greiningarkerfisins, sem með réttu má 
gera ráð fyrir að leiði annað hvort til aukinnar losunar 
hreyfilkerfisins á einhverju mengunarefni sem reglur gilda 
um, eða minni skilvirkni innbyggða greiningarkerfisins,

34) „almennur nefnari“: teljari sem sýnir hversu oft ökutæki 
hefur verið notað að teknu tilliti til almennra skilyrða,

35) „kveikilotuteljari“: teljari sem sýnir hversu oft hreyfill 
ökutækis hefur verið ræstur,

36) „aksturslota“: lota sem skiptist í ræsingu hreyfils, 
vinnslutíma (hreyfilsins), stöðvun hreyfilsins og tímann 
fram að næstu ræsingu hans,

37) „hópur vaktara“: röð vaktara innbyggðs greiningarkerfis 
sem notaðir eru til að ákvarða rétta notkun mengunar-
varnarkerfisins í því skyni að meta frammistöðu hóps 
hreyfla með innbyggðu greiningarkerfi við notkun,

38) „nettóafl“: aflið sem fæst á prófunarbekk við enda 
sveifaráss eða því sem samsvarar honum á samsvarandi 
snúningshraða hreyfils eða vélar með aukabúnaðinum 
sem um getur í XIV. viðauka og er ákvarðað við 
viðmiðunarskilyrði í andrúmslofti,

39) „hámarksnettóafl“: hámarksgildi nettóafls sem mælt er 
við fullt hreyfilálag,

40) „dísilagnasía sem notar veggstreymi“: dísilagnasía (hér 
eftir „DPF“) þar sem allt útblástursloft er látið streyma í 
gegnum vegg sem síar út föst efni,

41) „stöðug endurnýjun“: endurnýjunarferli eftirmeðferðar -
kerfis fyrir útblástur sem er annað hvort varanlegt eða 
á sér stað minnst einu sinni í hverri heitræsingarprófun 
samkvæmt svipulu aksturslotunni sem er samhæfð á 
heimsvísu (hér eftir „WHTC“).
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3. gr.

Gerðarviðurkenningarkröfur

1.  Til þess að hljóta EB-gerðarviðurkenningu fyrir hreyfil -
kerfi eða hreyflahóp sem aðskilinnar tæknieiningar, EB-gerðar -
viðurkenningu fyrir ökutæki með viðurkennt hreyfil kerfi að 
því er varðar losun og upplýsingar um viðgerðir og viðhald 
ökutækis, eða EB-gerðarviðurkenningu fyrir ökutæki að því er 
varðar losun og upplýsingar um viðgerðir og viðhald ökutækis, 
skal framleiðandinn, í samræmi við ákvæði I. viðauka, sýna 
fram á að ökutækin eða hreyfilkerfin hafi undirgengist 
prófanirnar og uppfylli kröfurnar sem mælt er fyrir um í III. 
til VIII. viðauka, X. viðauka, XIII. viðauka, og XIV. viðauka. 
Framleiðandinn skal einnig tryggja samræmi við forskriftir 
fyrir viðmiðunareldsneyti sem settar eru fram í IX. viðauka.

2.  Til að hljóta EB-gerðarviðurkenningu fyrir ökutæki með 
viðurkennt hreyfilkerfi að því er varðar losun og upplýsingar um 
viðgerðir og viðhald ökutækis, eða EB-gerðarviðurkenningu 
fyrir ökutæki að því er varðar losun og upplýsingar um 
viðgerðir og viðhald ökutækis, skal framleiðandinn tryggja 
samræmi við uppsetningarkröfurnar sem settar eru fram í 4. lið 
I. viðauka.

3.  Til að hljóta rýmkun EB-gerðarviðurkenningar fyrir 
ökutæki að því er varðar losun og upplýsingar um viðgerðir og 
viðhald ökutækis sem er gerðarviðurkennt samkvæmt þessari 
reglugerð og er með viðmiðunarmassa sem er meiri en 2380 
kg en ekki meiri en 2610 kg, skal framleiðandinn uppfylla 
kröfurnar sem settar eru fram í 1. viðbæti við VIII. viðauka.

4.  Ákvæðin um annars konar viðurkenningu sem eru 
tilgreind í lið 2.4.1 í X. viðauka og lið 2.1 í XIII. viðauka gilda 
ekki um EB-gerðarviðurkenningu hreyfilkerfis eða hreyflahóps 
sem aðskilinnar tæknieiningar.

5.  Skylt er að hanna, smíða, setja saman og setja upp öll 
hreyfilkerfi og allar smíðaeiningar sem líklegt er að hafi áhrif 
á losun mengandi lofttegunda og efnisagna þannig að við 
eðlilega notkun uppfylli hreyfillinn ákvæði reglugerðar (EB) 
nr. 595/2009 og þessarar reglugerðar. Framleiðandinn skal 
einnig tryggja samræmi við kröfur um losun utan lotu sem 
settar eru fram í 14. gr. og VI. viðauka við þessa reglugerð.

6.  Til að hljóta EB-gerðarviðurkenningu fyrir hreyfil kerfi 
eða hreyflahóp sem aðskilinnar tæknieiningar eða EB-gerðar -
viðurkenningu fyrir ökutæki að því er varðar losun og 
upplýsingar um viðgerðir og viðhald ökutækis, skal fram -
leiðandinn tryggja samræmi við kröfurnar varðandi þá flokka 
eldsneytis sem falla undir viðurkenningu almenns eldsneytis 
eða, í tilviki rafkveikjuhreyfla sem eru knúnir með jarðgasi eða 
fljótandi jarðolíugasi, kröfurnar um viðurkenningu tiltekinna 
flokka eldsneytis sem settar eru fram í 1. lið I. viðauka.

7.  Til að hljóta EB-gerðarviðurkenningu fyrir hreyfil sem 
knúinn er bensíni eða E85 skal framleiðandinn tryggja að 
sértæku kröfurnar um inntök eldsneytisgeyma ökutækja sem 
knúin eru bensíni eða E85 séu uppfylltar.

8.  Til að hljóta EB-gerðarviðurkenningu skal framleiðandinn 
tryggja að sértæku kröfurnar um öryggi rafeindakerfa sem 
mælt er fyrir um í lið 2.1 í X. viðauka séu uppfylltar.

9.  Framleiðandinn skal grípa til tæknilegra ráðstafana 
þannig að tryggt sé að losun gegnum útblástursrör sé 
takmörkuð með skilvirkum hætti, í samræmi við þessa 
reglugerð, allan eðlilegan endingartíma ökutækis og við 
eðlileg notkunarskilyrði. Í þessum ráðstöfunum skal felast 
að hosur, samskeyti og tengingar, sem eru notuð innan 
mengunarvarnakerfisins, séu örugg og þannig gerð að þau falli 
að upprunalega hönnunarmarkmiðinu.

10.  Framleiðandinn skal tryggja að niðurstöður losunarprófana 
samræmist gildandi viðmiðunarmörkum við prófunarskilyrðin 
sem tilgreind eru í þessari reglugerð.

11.  Framleiðandinn skal ákvarða þá spillistuðla sem notaðir 
verða til að sýna fram á að losun lofttegunda og efnisagna frá 
hópi hreyfla eða hópi eftirmeðferðarkerfa fyrir hreyfla sé í 
samræmi við viðeigandi viðmiðunarmörk fyrir losun sem sett 
eru fram í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 595/2009 allan 
eðlilegan nýtingartíma sem tilgreindur er í 2. mgr. 4. gr. þeirrar 
reglugerðar.

Aðferðirnar við að sýna fram á að hópur hreyfla eða 
eftirmeðferðarkerfa fyrir hreyfla uppfylli kröfur allan eðlilegan 
nýtingartíma, eru settar fram í VII. viðauka við þessa reglugerð.

12.  Að því er varðar rafkveikjuhreyfla sem þurfa að gangast 
undir prófunina sem sett er fram í IV. viðauka skal leyfilegt 
hámarksmagn kolsýrings í útblástursloftinu við eðlilegan 
snúningshraða hreyfils í lausagangi vera það sem framleiðandi 
ökutækisins gefur upp. Hámarksmagn kolsýrings skal hins 
vegar ekki vera meira en 0,3 % miðað við rúmmál.

Við mikinn snúningshraða í lausagangi skal kolsýringsmagn 
miðað við rúmmál útblásturslofts ekki vera meira en 0,2 % 
miðað við rúmmál þar sem snúningshraði hreyfilsins er a.m.k. 
2000 snún./mín. og Lambda-gildið er 1 ± 0,03 eða í samræmi 
við forskriftir framleiðanda.

13.  Ef um lokað sveifarhús er að ræða skal framleiðandinn 
tryggja að í prófuninni sem sett er fram í V. viðauka leyfi 
loftræstikerfi hreyfilsins ekki losun lofttegunda frá sveifarhúsi 
út í andrúmsloftið. Ef sveifarhúsið er af opinni gerð skal mæla 
losunina og bæta henni við losun í gegnum útblástursrör í 
samræmi við ákvæðin sem sett eru fram í V. viðauka.
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14.  Þegar sótt er um gerðarviðurkenningu skulu framleið -
endur láta viðurkenningaryfirvöldum í té upplýsingar sem sýna 
að afoxunarkerfið fyrir köfnunarefnisoxíð haldi mengunar -
varnarvirkni sinni við öll skilyrði sem ríkja reglulega innan 
Evrópusambandsins, sérstaklega við lágan umhverfishita.

Framleiðendur skulu að auki láta viðurkenningaryfirvöldum 
í té upplýsingar um starfræksluaðferð allra útblásturshring -
rásarkerfa, þ.m.t. virkni þeirra við lágan umhverfishita.

Í þessum upplýsingum skal einnig vera lýsing á þeim áhrifum 
sem notkun kerfisins við lágan umhverfishita hefur á losun.

15.  Einungis skal gerðarviðurkenna ökutæki og hreyfla 
samkvæmt reglugerð (EB) nr. 595/2009 og þessari reglugerð 
eftir að mæliaðferðir til að mæla fjölda efnisagna eins og 
mælt er fyrir um í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 595/2009, 
nauðsynleg, sértæk ákvæði um hreyfla með margar stillingar 
og ákvæði til framkvæmdar 6. gr. þeirrar reglugerðar hafa verið 
samþykkt.

4. gr.

Innbyggð greiningarkerfi

1.  Framleiðendur skulu tryggja að öll hreyfilkerfi og öll 
ökutæki séu búin innbyggðu greiningarkerfi.

2.  Innbyggð greiningarkerfi skulu þannig hönnuð, smíðuð 
og komið fyrir í ökutækjum í samræmi við X. viðauka að 
þau geti greint, skráð og miðlað upplýsingum um hvers konar 
skemmdir eða bilanir sem tilgreindar eru í þeim viðauka allan 
endingartíma ökutækisins.

3.  Framleiðendur skulu tryggja að innbyggða greiningarkerfið 
uppfylli kröfurnar sem settar eru fram í X. viðauka, þ.m.t. 
kröfurnar um frammistöðu innbyggða greiningarkerfisins 
við notkun, við öll eðlileg og fyrirsjáanleg akstursskilyrði 
í Evrópusambandinu, þ.m.t. eðlileg notkunarskilyrði sem 
tilgreind eru í X. viðauka

4.  Þegar prófað er með hæfum íhlut sem hefur verið spillt 
skal bilanavísir innbyggða greiningarkerfisins virkjaður í 
samræmi við X. viðauka. Einnig má virkja bilanavísi innbyggða 
greiningarkerfisins ef losun er undir viðmiðunargildum 
innbyggða greiningarkerfisins sem tilgreind eru í X. viðauka.

5.  Framleiðandinn skal tryggja að ákvæðum X. viðauka um 
frammistöðu hóps hreyfla með innbyggðu greiningarkerfi við 
notkun séu uppfyllt.

6.  Gögn sem tengjast frammistöðu innbyggða greiningar -
kerfisins við notkun skulu vistuð og gerð aðgengileg í 
innbyggða greiningarkerfinu án dulkóðunar með stöðluðu 
samskiptareglunum fyrir innbyggð greiningarkerfi í samræmi 
við ákvæði X. viðauka.

7.  Í 3 ár frá dagsetningunum sem tilgreindar eru í 1.og 
2. mgr. 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 595/2009 mega innbyggð 
greiningarkerfi, að ósk framleiðanda uppfylla önnur ákvæði 
en tilgreind eru í X. viðauka við þessa reglugerð og vísa til 
þessarar málsgreinar.

8.  Fram til 1. september 2014 í tilviki nýrra gerða ökutækja 
eða hreyfla og fram til 1. september 2015 að því er varðar 
öll ný ökutæki sem eru seld, skráð eða tekin í notkun innan 
Evrópusambandsins, er framleiðanda heimilt, ef hann kýs, að 
láta önnur ákvæði gilda um vöktun dísilagnasíu eins og sett er 
fram í lið 2.3.3.3 í X. viðauka.

5. gr.

Umsókn um EB-gerðarviðurkenningu fyrir hreyfilkerfi 
eða hóp hreyfla sem aðskilinnar tæknieiningar

1.  Framleiðandi skal leggja fyrir viðurkenningaryfirvöld 
umsókn um EB-gerðarviðurkenningu fyrir hreyfilkerfi eða hóp 
hreyfla sem aðskilinnar tæknieiningar.

2.  Umsóknin sem um getur í 1. mgr. skal samin í samræmi 
við fyrirmyndina að upplýsingaskjalinu sem er að finna í 4. 
viðbæti við I. viðauka. Í því sambandi gildir 1. hluti þess 
viðbætis.

3.  Með umsókninni skal framleiðandinn afhenda upplýsinga -
möppu sem útskýrir til fulls allar smíðaeiningar sem hafa 
áhrif á losun, mengunarvarnaraðferð hreyfilkerfisins, hvernig 
hreyfilkerfið stýrir frálagsbreytum sem skipta máli að því er 
varðar losun, hvort sem sú stýring er bein eða óbein, og sem 
útskýrir til fulls viðvörunar- og viðbragðsþvingandi kerfi sem 
krafist er skv. 4. og 5. kafla XIII. viðauka. Upplýsingamappan 
skal innihalda eftirfarandi, að meðtöldum upplýsingunum sem 
kveðið er á um í 8. lið I. viðauka:

a)  formlega upplýsingamöppu sem viðurkenningaryfirvöld 
halda eftir. Heimilt er að afhenda hagsmunaaðilum 
upplýsingamöppuna óski þeir eftir því,

b)  ítarlegri upplýsingamöppu sem skal vera trúnaðarmál, 
ítarlega upplýsingamappan getur verið í vörslu 
viðurkenningayfirvaldsins eða framleiðandinn haldið 
henni eftir með leyfi viðurkenningaryfirvaldsins, en hún 
skal vera tiltæk viðurkenningaryfirvaldinu til skoðunar 
þegar viðurkenning fer fram eða hvenær sem er meðan 
viðurkenningin er í gildi. Ef framleiðandinn heldur 
upplýsingamöppunni eftir skal viðurkenningaryfirvaldið 
gera þær ráðstafanir sem nauðsynlegar eru til að tryggja 
að skjölunum verði ekki breytt eftir að viðurkenning hefur 
verið veitt.
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4.  Auk upplýsinganna sem um getur í 3. mgr. skal fram -
leiðandinn leggja fram eftirfarandi upplýsingar:

a)  þegar um er að ræða rafkveikjuhreyfla, yfirlýsingu frá 
framleiðanda um lágmarkshundraðshluta miskveikinga 
miðað við heildarfjölda kveikinga sem ylli losun yfir 
viðmiðunarmörkum sem sett eru fram í X. viðauka ef 
sá hundraðshluti miskveikinga hefði verið til staðar frá 
upphafi losunarprófunarinnar sem sett er fram í III. 
viðauka eða gæti haft í för með sér ofhitnun hvarfakúts eða 
hvarfakúta sem aftur gæti valdið óbætanlegum skaða,

b)  lýsingu á þeim ráðstöfunum sem gripið er til í því skyni að 
hindra að átt sé við stjórntölvu mengunarvarnarbúnaðarins 
eða henni breytt, þ.m.t. möguleikanum á uppfærslu með 
notkun forrits eða kvörðunar sem framleiðandi hefur 
samþykkt,

c)  skjöl sem gera grein fyrir innbyggða greiningarkerfinu 
í samræmi við kröfurnar sem eru settar fram í 5. lið X. 
viðauka,

d)  upplýsingar sem tengjast innbyggða greiningarkerfinu 
og varða aðgang að því og upplýsingar um viðgerðir og 
viðhald, í samræmi við kröfur þessarar reglugerðar,

e)  yfirlýsingu um að losun utan lotu uppfylli kröfur 14. gr. og 
9. liðar VI. viðauka,

f)  yfirlýsingu um að frammistaða innbyggða greiningar -
kerfisins við notkun uppfylli kröfur 6. viðbætis við X. 
viðauka,

g)  yfirlýsingu um að kröfur um aðgang að innbyggða 
greiningarkerfinu og upplýsingum um viðgerðir og viðhald 
séu uppfylltar,

h)  upphaflegu áætlunina um prófun ökutækja sem eru í 
notkun í samræmi við lið 2.4 í II. viðauka,

i)  eftir því sem við á afrit af öðrum gerðarviðurkenningum 
með viðeigandi upplýsingum til að gera rýmkun viður -
kenninga og ákvörðun spillistuðla mögulega.

5.  Framleiðandi skal láta tækniþjónustunni sem annast 
gerðarviðurkenningarprófanir í té hreyfil eða, eftir því sem 
við á, stofnhreyfil sem er dæmigerður fyrir gerðina sem á að 
viðurkenna.

6.  Breytingar á tegund kerfis, íhlutar eða aðskilinnar tækni -
einingar sem eiga sér stað eftir gerðarviðurkenningu skulu ekki 
fella gerðarviðurkenningu sjálfkrafa úr gildi nema upphaflegir 
eiginleikar eða tæknilegir mæliþættir breytist þannig að það 
hafi áhrif á virkni hreyfils eða mengunarvarnarkerfis.

6. gr.

Stjórnsýsluákvæði um EB-gerðarviðurkenningu fyrir 
hreyfilkerfi eða hóp hreyfla sem aðskilinnar tæknieiningar

1.  Ef allar viðeigandi kröfur eru uppfylltar skal viður -
kenningar yfirvaldið veita EB-gerðarviðurkenningu fyrir 
hreyfil kerfi eða hóp hreyfla sem aðskilinnar tæknieiningar og 
gerðar viðurkenningarnúmer í samræmi við númerakerfið sem 
sett er fram í VII. viðauka við tilskipun 2007/46/EB.

Með fyrirvara um ákvæði VII. viðauka við tilskipun 2007/46/
EB skal 3. þáttur í gerðarviðurkenningarnúmerinu settur saman 
í samræmi við 9. viðbæti I. viðauka við þessa reglugerð.

Viðurkenningaryfirvaldi er óheimilt að úthluta annarri gerð 
hreyfils sama númeri.

2.  Þegar EB-gerðarviðurkenning er veitt skv. 1. mgr. 
skal viðurkenningaryfirvaldið afhenda EB-gerðarviður kenn -
ingarvottorð sem er í samræmi við fyrirmyndina sem er að 
finna í 5. viðbæti við I. viðauka.

7. gr.

Umsókn um EB-gerðarviðurkenningu ökutækis með 
viðurkennt hreyfilkerfi að því er varðar losun og aðgang 

að upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækis

1.  Framleiðandi skal leggja fram umsókn til viðurkenningar -
yfirvalds um EB-gerðarviðurkenningu ökutækis með viður -
kennt hreyfilkerfi að því er varðar losun og aðgang að upplýs -
ingum um viðgerðir og viðhald ökutækis.

2.  Umsóknin sem um getur í 1. mgr. skal samin í samræmi 
við fyrirmyndina að upplýsingaskjalinu sem er að finna í 
4. við bæti við I. viðauka. Umsókninni skal fylgja afrit af 
EB-gerðar viður kenningarvottorðinu fyrir hreyfilkerfið eða hóp 
hreyfla sem aðskilinnar tæknieiningar sem gefið er út í sam -
ræmi við 6. gr.

3.  Framleiðandinn skal afhenda upplýsingamöppu sem 
út skýrir til fulls alla þætti viðvörunar- og viðbragðsþvingandi 
kerfis ins sem er í ökutækinu og krafist er skv. XIII. viðauka. 
Þessa upplýsingamöppu skal afhenda í samræmi við 3. mgr.  
5. gr.

4.  Auk upplýsinganna sem um getur í 3. mgr. skal fram -
leiðandinn leggja fram eftirfarandi upplýsingar:

a)  lýsingu á þeim ráðstöfunum sem gripið er til í því skyni 
að hindra að átt sé við stýrieiningar ökutækisins sem þessi 
reglugerð tekur til, þ.m.t. möguleikanum á uppfærslu 
með notkun forrits eða kvörðunar sem framleiðandi hefur 
samþykkt,
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b)  lýsingu á íhlutum innbyggða greiningarkerfisins í 
ökutækinu, í samræmi við kröfur 5. kafla X. viðauka,

c)  upplýsingar sem tengjast íhlutum innbyggða 
greiningarkerfisins í ökutækinu að því er varðar aðgang að 
innbyggða greiningarkerfinu og upplýsingum um viðgerðir 
og viðhald,

d)  yfirlýsingu um að kröfur um aðgang að innbyggða 
greiningarkerfinu og upplýsingum um viðgerðir og viðhald 
séu uppfylltar,

e)  ef við á, afritum af öðrum gerðarviðurkenningum með 
viðeigandi upplýsingum til að gera rýmkun viðurkenninga 
mögulega.

5.  Breytingar á tegund kerfis, íhlutar eða aðskilinnar tækni -
einingar sem eiga sér stað eftir gerðarviðurkenningu skulu ekki 
fella gerðarviðurkenningu sjálfkrafa úr gildi nema upphaflegir 
eiginleikar eða tæknilegir mæliþættir breytist þannig að það 
hafi áhrif á virkni hreyfils eða mengunarvarnarkerfis.

8. gr.

Stjórnsýsluákvæði um EB-gerðarviðurkenningu ökutækis 
með viðurkennt hreyfilkerfi að því er varðar losun og 

að gang að upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækis

1.  Ef allar viðeigandi kröfur eru uppfylltar skal viður -
kenningar yfirvaldið veita EB-gerðarviðurkenningu fyrir öku -
tæki með viðurkennt hreyfilkerfi að því er varðar aðgang að 
upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækis og gerðar -
viður kenningarnúmer í samræmi við númerakerfið sem sett er 
fram í VII. viðauka við tilskipun 2007/46/EB.

Með fyrirvara um ákvæði VII. viðauka við tilskipun 2007/46/
EB skal 3. þáttur í gerðarviðurkenningarnúmerinu settur saman 
í samræmi við 9. viðbæti I. viðauka við þessa reglugerð.

Viðurkenningaryfirvaldi er óheimilt að úthluta annarri gerð 
ökutækis sama númeri.

2.  Þegar EB-gerðarviðurkenning er veitt skv. 1. mgr. 
skal viðurkenningaryfirvaldið afhenda EB-gerðarviður kenn -
ingarvottorð sem er í samræmi við fyrirmyndina sem er að 
finna í 6. viðbæti við I. viðauka.

9. gr.

Umsókn um EB-gerðarviðurkenningu ökutækis að því er 
varðar losun og aðgang að upplýsingum um viðgerðir og 

viðhald ökutækis

1.  Framleiðandi skal leggja fram umsókn til viður kenn -
ingaryfirvalds um EB-gerðarviðurkenningu ökutækis að því 

er varðar losun og aðgang að upplýsingum um viðgerðir og 
viðhald ökutækis.

2.  Umsóknin sem um getur í 1. mgr. skal samin í samræmi 
við fyrirmyndina að upplýsingaskjalinu sem er að finna í 4. 
viðbæti við I. viðauka. Í því sambandi gildir 1. og 2. hluti þessa 
viðbætis.

3.  Framleiðandinn skal afhenda upplýsingamöppu sem 
útskýrir til fulls allar smíðaeiningar sem hafa áhrif á losun, 
mengunarvarnaraðferð hreyfilkerfisins, hvernig hreyfilkerfið 
stýrir frálagsbreytum sem skipta máli að því er varðar losun, 
hvort sem sú stýring er bein eða óbein, og sem útskýrir til fulls 
viðvörunar- og viðbragðsþvingandi kerfi sem krafist er skv. 
XIII. viðauka. Þessa upplýsingamöppu skal afhenda í samræmi 
við 3. mgr. 5. gr.

4.  Til viðbótar upplýsingunum sem um getur í 3. mgr. 
skal framleiðandinn afhenda upplýsingarnar sem krafist er 
samkvæmt a-til i-lið 4. mgr. 5. gr. og a- til e-lið 4. mgr. 7. gr.

5.  Framleiðandinn skal láta tækniþjónustunni sem annast 
gerðarviðurkenningarprófanir í té hreyfil sem er dæmigerður 
fyrir gerðina sem á að viðurkenna.

6. Breytingar á tegund kerfis, íhlutar eða aðskilinnar 
tæknieiningar sem eiga sér stað eftir gerðarviðurkenningu 
skulu ekki fella gerðarviðurkenningu sjálfkrafa úr gildi nema 
upphaflegir eiginleikar eða tæknilegir mæliþættir breytist þannig 
að það hafi áhrif á virkni hreyfils eða mengunarvarnarkerfis.

10. gr.

Stjórnsýsluákvæði um EB-gerðarviðurkenningu ökutækis 
að því er varðar losun og aðgang að upplýsingum um 

viðgerðir og viðhald ökutækis

1.  Ef allar viðeigandi kröfur eru uppfylltar skal viður -
kenningaryfirvaldið veita EB-gerðarviðurkenningu fyrir 
ökutæki að því er varðar losun og aðgang að upplýsingum um 
viðgerðir og viðhald ökutækis og gerðarviðurkenningarnúmer í 
samræmi við númerakerfið sem sett er fram í VII. viðauka við 
tilskipun 2007/46/EB.

Með fyrirvara um ákvæði VII. viðauka við tilskipun 2007/46/
EB skal 3. þáttur í gerðarviðurkenningarnúmerinu settur saman 
í samræmi við 9. viðbæti I. viðauka við þessa reglugerð.

Viðurkenningaryfirvaldi er óheimilt að úthluta annarri gerð 
ökutækis sama númeri.
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(4) Stjtíð. ESB L 275, 20.10.2005, bls. 1.

2. Þegar EB-gerðarviðurkenning er veitt skv. 1. mgr. 
skal viðurkenningaryfirvaldið afhenda EB-gerðarviður kenn -
ingarvottorð sem er í samræmi við fyrirmyndina sem er að 
finna í 7. viðbæti við I. viðauka.

11. gr.

Samræmi framleiðslu

1.  Ráðstafanir til að tryggja samræmi framleiðslu skulu 
gerðar í samræmi við ákvæði 12. gr. tilskipunar 2007/46/EB.

2.  Samræmi framleiðslunnar skal kannað á grundvelli 
lýsingar sem gefin er í gerðarviðurkenningarvottorðunum, sem 
er lýst í 5., 6. og 7. viðbæti við I. viðauka, eftir því sem við á.

3.  Samræmi framleiðslunnar skal metið í samræmi við 
sértæku skilyrðin sem um getur í 7. lið I. viðauka og viðeigandi 
tölfræðilegu aðferðirnar sem mælt er fyrir um í 1., 2. og 3. 
viðbæti við þann viðauka.

12. gr.

Samræmi ökutækja í notkun

1.  Ráðstafanir til að tryggja samræmi ökutækja eða 
hreyfilkerfa í notkun sem eru gerðarviðurkennd samkvæmt 
þessari reglugerð eða tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2005/55/EB (4) skulu gerðar í samræmi við 12. gr. tilskipunar 
2007/46/EB, og skulu uppfylla kröfur II. viðauka við þessa 
reglugerð ef um er að ræða ökutæki eða hreyfilkerfi sem eru 
gerðarviðurkennd samkvæmt þessari reglugerð og kröfur XII. 
viðauka við þessa reglugerð ef um er að ræða ökutæki eða 
hreyfilkerfi sem eru gerðarviðurkennd samkvæmt tilskipun 
2005/55/EB.

2.  Tæknilegar ráðstafanir, sem framleiðandi grípur til, skulu 
vera þannig að tryggt sé að losun gegnum útblástursrör sé 
takmörkuð með skilvirkum hætti allan eðlilegan endingartíma 
ökutækisins og við eðlileg notkunarskilyrði. Samræmi 
við ákvæði þessarar reglugerðar skal kannað á eðlilegum 
nýtingartími hreyfilkerfis sem komið er fyrir í ökutæki við 
eðlileg notkunarskilyrði eins og kveðið er á um í II. viðauka 
við þessa reglugerð.

3.  Framleiðandinn skal gefa viðurkenningaryfirvaldinu 
sem veitti upphaflegu gerðarviðurkenninguna skýrslu 
um niðurstöður prófunar á ökutækjum sem eru í notkun í 
samræmi við upphaflegu áætlunina sem var afhent þegar 
gerðarviðurkenningin fór fram. Rökstyðja skal öll frávik frá 
upphaflegu áætluninni þannig að viðurkenningaryfirvöld telji 
viðunandi.

4.  Ef viðurkenningaryfirvald, sem veitti upphaflegu 
viðurkenninguna telur skýrslugjöf framleiðanda í samræmi við 
10. lið II. viðauka ófullnægjandi, eða hefur greint frá gögnum 
sem gefa til kynna að samræmi ökutækja sem eru í notkun 
sé ófullnægjandi, getur viðurkenningaryfirvald fyrirskipað 
framleiðandanum að framkvæma prófun í staðfestingarskyni. 
Viðurkenningaryfirvaldið skal fara yfir skýrslu framleiðandans 
um samræmisprófunina.

5.  Ef viðurkenningaryfirvaldið, sem veitti upphaflegu 
gerðarviðurkenninguna telur niðurstöður prófana á ökutækjum 
sem eru í notkun eða staðfestingarprófana í samræmi við 
viðmiðanirnar sem settar eru fram í II. viðauka, eða sem 
byggjast á prófun ökutækja sem eru í notkun sem framkvæmd 
er af aðildarríki ófullnægjandi skal það krefjast þess að 
framleiðandinn leggi fram áætlun um ráðstafanir til úrbóta á 
ósamræminu í samræmi við 13. gr. og 9. lið II. viðauka.

6.  Sérhverju aðildarríki er heimilt að framkvæma og gefa 
skýrslu um eftirlitsprófanir sínar á grundvelli aðferðanna 
sem notaðar skulu við samræmisprófun á ökutækjum sem 
eru í notkun skv. II. viðauka Skrá skal upplýsingar um öflun, 
viðhald og þátttöku framleiðanda í aðgerðunum. Að beiðni 
viðurkenningaryfirvalds skal viðurkenningaryfirvaldið sem 
veitti upphaflegu gerðarviðurkenninguna afhenda nauðsynlegar 
upplýsingar um gerðarviðurkenninguna til að gera prófun í 
samræmi við aðferðina sem sett er fram í II. viðauka mögulega.

7.  Ef aðildarríki sýnir fram á að hreyfill eða gerð ökutækis 
samræmist ekki viðeigandi kröfum þessarar greinar og II. 
viðauka skal það án tafar í gegnum eigin viðurkenningaryfirvald 
senda því viðurkenningaryfirvaldi, sem veitti upprunalegu 
gerðarviðurkenninguna, tilkynningu í samræmi við kröfur 3. 
mgr. 30. gr. tilskipunar 2007/46/EB.

Í kjölfar tilkynningarinnar og með fyrirvara um 6. mgr. 30. 
gr. tilskipunar 2007/46/EB skal viðurkenningaryfirvald þess 
aðildarríkis, sem veitti upprunalegu gerðarviðurkenninguna, 
þegar í stað tilkynna framleiðandanum að hreyfill eða gerð 
ökutækis uppfylli ekki kröfur þessara ákvæða.

8.  Í kjölfar tilkynningar sem um getur í 7. mgr. og í 
tilvikum þar sem fyrri prófanir á samræmi ökutækja sem eru 
í notkun sýndu fram á samræmi, getur viðurkenningaryfirvald 
sem veitti upphaflegu gerðarviðurkenninguna krafist þess að 
framleiðandinn framkvæmi frekari staðfestingarprófanir að 
höfðu samráði við sérfræðinga aðildarríkisins sem tilkynnti um 
ökutækið sem uppfyllti ekki kröfur.

Ef engin slík prófunargögn eru fyrir hendi skal framleiðandinn, 
innan 60 virkra daga frá móttöku tilkynningarinnar sem um 
getur í 7. mgr., annað hvort afhenda viðurkenningaryfirvaldinu 
sem veitti upphaflegu gerðarviðurkenninguna áætlun um 
ráðstafanir til úrbóta í samræmi við 13. gr. eða framkvæma 
frekari prófanir á samræmi ökutækja sem eru í notkun við 
sambærilegt ökutæki til að sannreyna að gerð hreyfils eða 
ökutækis uppfylli ekki kröfurnar. Ef framleiðandinn getur sýnt 
viðurkenningaryfirvöldum fram á með fullnægjandi hætti að 
meiri tíma þurfi til að framkvæma frekari prófanir er heimilt 
að veita aukinn frest.

9.  Sérfræðingum aðildarríkisins sem tilkynnti um gerð 
hreyfils eða ökutækis sem uppfyllti ekki kröfur í samræmi 
við 7. mgr. skal boðið að vera viðstaddir prófun á samræmi 
ökutækja í notkun sem um getur í 8. mgr. Að auki skal 
þessu aðildarríki og viðurkenningaryfirvöldum tilkynnt um 
niðurstöður prófananna.
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Ef þessar prófanir á samræmi ökutækja sem eru í notkun 
eða staðfestingarprófanir staðfesta ósamræmi hreyfils- eða 
ökutækjagerðarinnar, skal viðurkenningaryfirvaldið krefjast 
þess að framleiðandinn leggi fram áætlun um ráðstafanir til að 
bæta úr ósamræminu. Áætlunin um ráðstafanir til úrbóta skall 
vera í samræmi við ákvæði 13. gr. og 9. liðar II. viðauka.

Ef þessar prófanir á samræmi ökutækja sem eru í notkun eða 
staðfestingarprófanir sýna fram á samræmi skal framleiðandinn 
leggja fram skýrslu til viðurkenningaryfirvaldsins sem veitti 
upphaflegu gerðarviðurkenninguna. Viðurkenningaryfirvaldið 
sem veitti upphaflegu gerðarviðurkenninguna skulu afhenda 
skýrsluna til aðildarríkisins sem tilkynnti um ökutækjagerðina 
sem uppfyllti ekki kröfur og viðurkenningaryfirvalda. Hún skal 
innihalda niðurstöður prófana skv. 10. lið II. viðauka.

10.  Viðurkenningaryfirvaldið sem veitti upphaflegu gerðar -
viðurkenninguna skal halda aðildarríkinu sem sýndi fram 
á að hreyfil- eða ökutækjagerðin uppfyllti ekki viðeigandi 
kröfur upplýstu um framgang og niðurstöður viðræðna við 
framleiðandann, sannprófana og ráðstafana til úrbóta.

13. gr.

Ráðstafanir til úrbóta

1.  Að beiðni viðurkenningaryfirvalds og í kjölfar prófunar 
á samræmi ökutækja sem eru í notkun í samræmi við 12. 
gr. skal framleiðandinn afhenda viðurkenningaryfirvaldinu 
áætlun um ráðstafanir til úrbóta eigi síðar en 60 virkum 
dögum frá móttöku tilkynningar frá viðurkenningaryfirvaldinu. 
Framlengja skal frestinn ef framleiðandi getur sýnt fram á, 
svo viðurkenningaryfirvöldum líki, að meiri tíma þurfi til að 
rannsaka ástæðu misræmisins og til að leggja fram áætlun um 
ráðstafanir til úrbóta.

2.  Ráðstafanirnar til úrbóta skulu gilda um alla hreyfla 
í notkun sem tilheyra sömu hreyflahópum eða hópum 
hreyfla með innbyggðu greiningarkerfi og skulu víkkaðar 
út þannig að þær taki einnig til hreyflahópa eða hópa 
hreyfla með innbyggðu greiningarkerfi sem líklegt er að 
séu með sömu galla. Framleiðandinn skal meta hvort þörf 
sé á að breyta gerðarviðurkenningarskjölunum og tilkynna 
viðurkenningaryfirvöldum um niðurstöðuna.

3.  Viðurkenningaryfirvaldið skal hafa samráð við fram -
leiðandann í því skyni að ná samkomulagi um áætlun um 
ráðstafanir til úrbóta og um að hrinda henni í framkvæmd. 
Ef viðurkenningaryfirvaldið sem veitti upprunalegu gerðar -
viðurkenninguna, kemst að þeirri niðurstöðu að ekki náist 
samkomulag skal hefja málsmeðferðina sem sett er fram í  
1. og 5. mgr. 30. gr. tilskipunar 2007/46/EB.

4.  Viðurkenningaryfirvald skal samþykkja eða hafna áætlun 
framleiðanda um ráðstafanir til úrbóta innan 30 virkra daga frá 
því að það veitti henni móttöku. Innan sömu tímamarka skal 
viðurkenningaryfirvald einnig tilkynna framleiðandanum og 
öllum aðildarríkjum um ákvörðum sína um að samþykkja eða 
hafna áætluninni um ráðstafanir til úrbóta.

5.  Framleiðandinn skal bera ábyrgð á framkvæmd hinnar 
samþykktu áætlunar um ráðstafanir til úrbóta.

6.  Framleiðandinn skal halda skrá yfir öll hreyfilkerfi eða 
ökutæki sem eru innkölluð og gert er við eða breytt og hvaða 
verkstæði framkvæmdi viðgerðina. Viðurkenningaryfirvaldið 
skal hafa aðgang að skránni samkvæmt beiðni á meðan 
áætlunin stendur yfir og í fimm ár eftir að henni er lokið.

7.  Skrá ber sérhverja viðgerð eða breytingu sem um getur í 
6. mgr. í vottorð sem framleiðandinn lætur eiganda hreyfilsins 
eða ökutækisins í té.

14. gr.

Kröfur um að takmarka losun utan lotu

1.  Framleiðandinn skal gera allar þær ráðstafanir sem 
nauðsynlegar eru, í samræmi við þessa reglugerð og 4. 
gr. reglugerðar (EB) nr. 595/2009, til að tryggja að losun 
gegnum útblástursrör sé takmörkuð með skilvirkum hætti 
allan eðlilegan notkunartíma ökutækisins og við öll eðlileg 
notkunarskilyrði.

Þessar ráðstafanir skulu taka mið af eftirfarandi:

a)  almennum kröfum, þ.m.t. kröfum um frammistöðu og 
banninu gegn temprunaraðferðum,

b)  kröfunum um að takmarka losun gegnum útblástursrör 
með skilvirkum hætti við þau umhverfisskilyrði sem gera 
má ráð fyrir að ökutækið verði notað við, sem og hin ýmsu 
notkunarskilyrði sem vænta má,

c)  kröfunum um prófun utan lotu á rannsóknarstofu þegar 
gerðarviðurkenning fer fram,

d)  öllum viðbótarkröfum að því er varðar prófun ökutækja 
sem eru í notkun utan lotu sem kveðið er á um í þessari 
reglugerð,

e)  kröfunni um að framleiðandi afhendi yfirlýsingu um að 
kröfur um takmörkun losunar utan lotu séu uppfylltar.

2.  Framleiðandinn skal uppfylla þessar sértæku kröfur sem 
og þær prófunaraðferðir sem þeim tengjast eins og lýst er í VI. 
viðauka.
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3.  Allar viðbótarkröfur að því er varðar prófun ökutækja 
sem eru í notkun utan lotu sem um getur í d-lið 1. mgr. skulu 
innleiddar í kjölfar mats á aðferðunum þar sem notuð eru 
færanleg mælikerfi fyrir losun sem settar eru fram í II. viðauka. 
Matinu skal lokið eigi síðar en 31. desember 2014.

15. gr.

Mengunarvarnarbúnaður

1.  Framleiðandinn skal tryggja að endurnýjunarmengunarva
rnarbúnaður sem ætlaður er til ísetningar í EB-gerðarviðurkennd 
hreyfilkerfi eða ökutæki sem falla undir reglugerð (EB) nr. 
595/2009 sé EB-gerðarviðurkenndur sem aðskilin tæknieining 
í samræmi við kröfur þessarar greinar og 16. og 17. gr.

Hvarfakútar, afoxunarbúnaður fyrir köfnunarefnisoxíð og 
agnasíur skulu teljast mengunarvarnarbúnaður að því er þessa 
reglugerð varðar.

2.  Upprunalegur endurnýjunarmengunarvarnarbúnaður af 
gerð, sem fellur undir lið 3.2.12 í 4. viðbæti við I. viðauka, 
sem er ætlaður til ísetningar í ökutæki sem viðeigandi 
gerðarviðurkenningarskjal á við um, þarf ekki að vera í 
samræmi við öll ákvæði XI. viðauka að því tilskildu að hann 
uppfylli kröfurnar sem koma fram í liðum 2.1, 2.2. og 2.3 í 
þeim viðauka.

3.  Framleiðandinn skal tryggja að upprunalegur endurnýjun
armengunarvarnarbúnaður beri auðkennismerki.

4.  Auðkennismerkið, sem um getur í 3. mgr., skal saman -
standa af:

a)  nafni eða vörumerki framleiðanda ökutækisins eða 
hreyfilsins,

b)  tegund og einkennandi hlutanúmeri upprunalega endurn
ýjunarmengunarvarnarbúnaðarins eins og það er skráð í 
upplýsingunum sem um getur í lið 3.2.12.2 í 4. viðbæti við 
I. viðauka.

5.  Einungis skal gerðarviðurkenna endurnýjunarmengunar -
varnarbúnað í samræmi við reglugerð (EB) nr. 595/2009 og 
þessa reglugerð þegar sértæku prófunarkröfurnar hafa verið 
teknar upp í XI. viðauka við þessa reglugerð.

16. gr.

Umsókn um EB-gerðarviðurkenningu á endurnýjunarme
ngunarvarnarbúnaði sem aðskilinnar tæknieiningar

1.  Framleiðandi skal leggja fyrir viðurkenningaryfirvald 
umsókn um EB-gerðarviðurkenningu á gerð endurnýjunarmen
gunarvarnarbúnaðar sem aðskilinnar tæknieiningar.

2.  Umsóknin skal samin í samræmi við fyrirmyndina 
að upplýsingaskjalinu sem er að finna í 1. viðbæti við XI. 
viðauka.

3.  Framleiðandinn skal leggja fram yfirlýsingu um að kröfur 
um aðgang að innbyggða greiningarkerfinu og upplýsingum 
um viðgerðir og viðhald séu uppfylltar.

4.  Framleiðandinn skal láta tækniþjónustunni, sem annast 
gerðarviðurkenningarprófun, eftirfarandi í té:

a)  hreyfilkerfi af gerð sem er viðurkennd í samræmi við 
þessa reglugerð og búið nýjum, upprunalegum mengunar -
varnarbúnaði,

b)  eitt eintak af gerð endurnýjunarmengunarvarnar bún -
aðarins,

c)  viðbótareintak af endurnýjunarmengunarvarnarbúnaði af 
sömu gerð ef setja á endurnýjunarmengunarvarnarbúnaði
nn í ökutæki með innbyggðu greiningarkerfi.

5.  Að því er varðar a-lið 4. mgr. skal umsækjandi velja 
prófunarhreyflana að fengnu samþykki viðurkenningar -
yfirvaldsins.

Prófunarskilyrðin skulu uppfylla kröfurnar í 6. lið viðauka 4B 
við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

Prófunarhreyflarnir skulu uppfylla eftirfarandi kröfur:

a)  mengunarvarnarkerfi þeirra skulu vera gallalaus,

b)  gera skal við eða skipta um alla upprunalega hluti sem 
tengjast losun og eru bilaðir eða mikið slitnir,

c)  þau skulu vera rétt stillt og í stöðu sem sagt er fyrir um í 
forskrift framleiðanda áður en losunarprófun er gerð.

6.  Að því er varðar b- og c-lið 4. mgr. skal eintakið 
greinilega og óafmáanlega merkt með viðskiptaheiti eða 
vörumerki umsækjanda.

7.  Eintakið skal vera hæfur íhlutur sem hefur verið spillt að 
því er varðar c-lið 4. mgr.
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17. gr.

Stjórnsýsluákvæði um EB-gerðarviðurkenningu end
urnýjunarmengunarvarnarbúnaðar sem aðskilinnar 

tæknieiningar

1.  Ef viðeigandi kröfur eru uppfylltar skulu viður -
kenningaryfirvöld veita endurnýjunarmengunarvarnarbúnað
i EB-gerðarviðurkenningu sem aðskilinnar tæknieiningar og 
gerðarviðurkenningarnúmer í samræmi við númerakerfið sem 
sett er fram í VII. viðauka við tilskipun 2007/46/EB.

Viðurkenningaryfirvaldið skal ekki úthluta annarri gerð endur
nýjunarmengunarvarnarbúnaðar sama númeri.

Sama gerðarviðurkenningarnúmer getur náð yfir notkun 
þessarar gerðar endurnýjunarmengunarvarnarbúnaðar á 
mismunandi gerðum ökutækja eða hreyfla.

2.  Að því er varðar 1. mgr. skal viðurkenningaryfirvaldið 
gefa út EB-gerðarviðurkenningarvottorð sem er í samræmi við 
fyrirmyndina sem er að finna í 2. viðbæti við XI. viðauka.

3.  Ef framleiðandi getur sýnt viðurkenningaryfirvaldinu 
fram á að endurnýjunarmengunarvarnarbúnaðurinn sé af gerð, 
sem um getur í lið 3.2.12.2 í 4. viðbæti við I. viðauka, skal 
veiting gerðarviðurkenningar ekki vera háð sannprófun á 
að kröfurnar sem settar eru fram í 4. kafla XI. viðauka séu 
uppfylltar.

18. gr.

Breytingar á reglugerð (EB) nr. 595/2009

Reglugerð (EB) nr. 595/2009 er breytt í samræmi við XV. 
viðauka við þessa reglugerð.

19. gr.

Breytingar á tilskipun 2007/46/EB

Tilskipun 2007/46/EB er breytt í samræmi við XVI. viðauka 
við þessa tilskipun.

20. gr.

Gildistaka

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

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel, 25. maí 2011.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar

 Forseti

 José Manuel BARROSO

______
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SKRÁ YFIR VIÐAUKA

I. VIÐAUKI  Stjórnsýsluákvæði um EB-gerðarviðurkenningu

1. viðbætir  Aðferð við prófun á samræmi framleiðslu ef staðalfrávik er fullnægjandi

2. viðbætir  Aðferð við prófun á samræmi framleiðslu ef staðalfrávik er ófullnægjandi eða ekki fyrirliggjandi

3. viðbætir  Aðferð við prófun á samræmi framleiðslu að beiðni framleiðanda

4. viðbætir  Fyrirmyndir að upplýsingaskjali

5. viðbætir  Fyrirmyndir að EB-gerðarviðurkenningarvottorði hreyfilgerðar/íhlutar sem aðskilinnar tæknieiningar.

6. viðbætir  Fyrirmyndir að EB-gerðarviðurkenningarvottorði ökutækjagerðar sem er með viðurkenndan hreyfil.

7. viðbætir  Fyrirmyndir að EB-gerðarviðurkenningarvottorði ökutækjagerðar með tilliti til kerfis

8. viðbætir  Dæmi um EB-gerðarviðurkenningarmerki

9. viðbætir  Númerakerfi EB-gerðarviðurkenningarvottorðs

10. viðbætir  Skýringar

II. VIÐAUKI  Samræmi hreyfla eða ökutækja í notkun

1. viðbætir  Prófunaraðferð sem notuð er til að prófa losun ökutækja með færanlegum mælikerfum fyrir losun

2. viðbætir  Færanlegur mælibúnaður

3. viðbætir  Kvörðun færanlegs mælibúnaðar

4. viðbætir  Aðferð til að kanna samræmi snúningsvægismerkis frá rafstýrieiningunni

III. VIÐAUKI  Sannprófun á losun með útblæstri

1. viðbætir  Aðferð við mælingu ammoníaks

2. viðbætir  Ákvörðun á losun frá rafkveikjuhreyflum sem knúnir eru með bensíni eða E85

IV. VIÐAUKI  Gögn um losun mengunarefna sem krafist er við gerðarviðurkenningu vegna aksturshæfni

V. VIÐAUKI  Sannprófun á losun lofttegunda frá sveifarhúsi

VI. VIÐAUKI  Kröfur um að takmarka losun utan lotu (OCE) og losun við notkun

VII. VIÐAUKI  Sannprófun á endingu hreyfilkerfa

VIII. VIÐAUKI  Losun koltvísýrings og eldsneytisnotkun

1. viðbætir  Ákvæði um losun koltvísýrings og eldsneytisnotkun vegna rýmkunar EB-gerðarviðurkenningar fyrir 
ökutæki sem eru gerðarviðurkennd samkvæmt reglugerð (EB) nr. 595/2009 og þessari reglugerð og 
eru með viðmiðunarmassa sem er meiri en 2380 kg en ekki meiri en 2610 kg. 

IX. VIÐAUKI  Forskriftir fyrir viðmiðunareldsneyti

X. VIÐAUKI  Innbyggð greiningarkerfi (OBD)

1. viðbætir  Viðbótarkröfur um vöktun

2. viðbætir  Vöktun á frammistöðu
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3. viðbætir  Sýnikröfur að því er varðar vöktun á frammistöðu dísilagnasíu sem notar veggstreymi

4. viðbætir  Mat á frammistöðu innbyggðs greiningarkerfis við notkun

5. viðbætir  Mat á frammistöðu innbyggðs greiningarkerfis í notkun á tímabili þegar það er tekið í notkun í 
áföngum

6. viðbætir  Fyrirmynd að samræmisyfirlýsingu um frammistöðu innbyggðs greiningarkerfis við notkun

XI. VIÐAUKI  EB-gerðarviðurkenning fyrir endurnýjunarmengunarvarnarbúnað sem telst aðskilin tæknieining

1. viðbætir  Fyrirmynd að upplýsingaskjali

2. viðbætir  Fyrirmynd að EB-gerðarviðurkenningarvottorði

3. viðbætir  Öldrunaraðferð sem notuð er við mat á endingu

XII. VIÐAUKI  Samræmi hreyfla og ökutækja í notkun sem eru gerðarviðurkennd samkvæmt tilskipun 2005/55/EB

XIII. VIÐAUKI  Kröfur um að tryggja rétta virkni NOx-varnarráðstafana

1. viðbætir  Sýnikröfur

2. viðbætir  Lýsing á því hvernig viðvörunar- og viðbragðsþvingandi kerfi fyrir ökumann eru virkjuð og gerð 
óvirk.

3. viðbætir  Kerfi fyrir lækkun snúningsvægis að því er varðar væga viðbragðsþvingun 

4. viðbætir  Rétt ísetning í ökutæki sýnd ef um er að ræða hreyfla sem eru EB-gerðarviðurkenndir sem aðskildar 
tæknieiningar

5. viðbætir  Aðgangur að upplýsingum um NOx-varnir

6. viðbætir  Lægsti ásættanlegi styrkur virks efnis CDmin sýndur

XIV. VIÐAUKI  Mæling á nettóafli hreyfils

XV. VIÐAUKI  Breytingar á reglugerð (EB) nr. 595/2009

XVI. VIÐAUKI  Breytingar á tilskipun 2007/46/EB

______
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(5) Stjtíð. EB L 350, 28.12.1998, bls. 58.

I. VIÐAUKI

STJÓRNSÝSLUÁKVÆÐI UM EB-GERÐARVIÐURKENNINGU

1.  KRÖFUR UM ELDSNEYTISFLOKKA

1.1. Kröfur um gerðarviðurkenningu flokka almenns eldsneytis

 Viðurkenning að því er varðar flokka almenns eldsneytis skal veitt með fyrirvara um kröfurnar sem settar eru 
fram í liðum 1.1.1 til 1.1.6.1.

1.1.1.  Stofnhreyfillinn skal uppfylla kröfur þessarar reglugerðar um viðeigandi viðmiðunareldsneyti sem tilgreind 
eru í IX. viðauka. Hreyflar sem knúnir eru jarðgasi skulu uppfylla sérstakar kröfur eins og mælt er fyrir um í 
lið 1.1.3.

1.1.2.  Ef framleiðandi heimilar að hreyflahópur sé knúinn markaðseldsneyti sem fellur ekki undir tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB (5) og EN 228 CEN-staðlana ef um er að ræða blýlaust bensín og EN 590 
CEN-staðalinn ef um er að ræða dísilolíu, s.s. B100, skal framleiðandinn, til viðbótar kröfunum í lið 1.1.1:

a)  tilgreina það eldsneyti sem hægt er knýja hreyflahópinn með í lið 3.2.2.2.1 í 1. hluta 4. viðbætis,

b)  sýna fram á að stofnhreyfillinn geti uppfyllt kröfur þessarar reglugerðar um tilgreint eldsneyti,

c)  bera ábyrgð á því að uppfylla kröfur um samræmi ökutækja sem eru í notkun sem tilgreindar eru 
í II. viðauka að því er varðar tilgreint eldsneyti, þ.m.t. allar blöndur tilgreinds eldsneytis og þess 
markaðseldsneytis sem falla undir tilskipun 98/70/EB og viðeigandi CEN-staðla.

1.1.3.  Í tilviki hreyfla sem knúnir eru jarðgasi skal framleiðandinn sýna fram á að hægt sé að laga stofnhreyfillinn 
að öllum samsetningum eldsneytis sem kunna að finnast á markaðnum innan Evrópusambandsins.

 Þegar um er að ræða jarðgas koma yfirleitt tvær gerðir eldsneytis við sögu, eldsneyti með hátt varmagildi 
(H-gas) og eldsneyti með lágt varmagildi (L-gas) en umtalsverð dreifing er innan beggja flokka; marktækur 
munur er á orkuinnihaldi þeirra, sem táknað er með Wobbe-stuðlinum, og á λ-vikstuðli (Sλ) þeirra. Jarðgas 
með λ-vikstuðul milli 0,89 og 1,08 (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,08) er talið tilheyra H-flokki, meðan jarðgas með λ-vikstuðul 
milli 1,08 og 1,19 (1,08 ≤ Sλ ≤ 1,19) er talið tilheyra L-flokki. Samsetning viðmiðunareldsneytisins 
endurspeglar hinn mikla breytileika Sλ.

 Stofnhreyfillinn skal uppfylla kröfur í þessari reglugerð varðandi viðmiðunareldsneyti af tegundunum 
GR (eldsneyti 1) og G25 (eldsneyti 2), eins og tilgreint er í IX. viðauka, án nokkurrar endurstillingar á 
eldsneytismötun milli prófananna tveggja. Eftir að skipt er um eldsneyti er heimilt að framkvæma eina 
aðlögunartilkeyrslu í eina WHTC lotu með heitræsingu án mælinga. Að lokinni aðlögunartilkeyrslu skal kæla 
hreyfilinn niður í samræmi við lið 7.6.1 í viðauka 4B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49. 

1.1.3.1.  Að ósk framleiðanda má prófa hreyfilinn á þriðja eldsneytinu (eldsneyti 3) ef λ-vikstuðull þess (Sλ) er 
einhvers staðar á milli 0,89 (þ.e. lægri flokkur GR) og 1,19 (þ.e. hærri flokkur G25), t.d. þegar eldsneyti 3 er 
markaðseldsneyti. Niðurstöður þessarar prófunar má leggja til grundvallar mati á samræmi framleiðslunnar.

1.1.4.  Þegar um er að ræða hreyfil sem er knúinn jarðgasi og er með sjálfvirka aðlögun hvað varðar eldsneyti í 
H-gasflokki annars vegar og L-gasflokki hins vegar og skipta má milli H-flokks og L-flokks með því að nota 
rofa, skal prófa stofnhreyfilinn með viðeigandi viðmiðunareldsneyti eins og tilgreint er í IX. viðauka fyrir 
hvorn flokk við báðar stillingar rofans. Eldsneytið sem um ræðir er GR (eldsneyti 1) og G23 (eldsneyti 3) í 
H-gasflokki, og G25 (eldsneyti 2) og G23 (eldsneyti 3) í L-gasflokki. Stofnhreyfillinn skal uppfylla kröfur í 
þessari reglugerð án nokkurrar endurstillingar á eldsneytismötun milli prófananna tveggja við báðar stillingar 
rofans. Eftir að skipt er um eldsneyti er heimilt að framkvæma eina aðlögunartilkeyrslu í eina WHTC lotu með 
heitræsingu án mælinga. Að lokinni aðlögunartilkeyrslu skal kæla hreyfilinn niður í samræmi við lið 7.6.1 í 
viðauka 4B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

1.1.4.1.  Að ósk framleiðanda má prófa hreyfilinn með þriðja eldsneytinu í stað G23 (eldsneyti 3) ef λ-vikstuðull 
þess (Sλ) er einhvers staðar á milli 0,89 (þ.e. lægri flokkur GR) og 1,19 (þ.e. hærri flokkur G25), t.d. þegar 
eldsneyti 3 er markaðseldsneyti. Niðurstöður þessarar prófunar má leggja til grundvallar mati á samræmi 
framleiðslunnar.
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1.1.5.  Þegar um hreyfla knúna jarðgasi er að ræða skal reikna hlutfall losunarniðurstaðna „r“ út fyrir hvert 
mengunarefni á eftirfarandi hátt:

  r =  losunarniðurstaða með viðmiðunareldsneyti 2
   losunarniðurstaða með viðmiðunareldsneyti 1

  , eða

  ra =
  losunarniðurstaða með viðmiðunareldsneyti 2

   losunarniðurstaða með viðmiðunareldsneyti 3

  , og

  rb =
  losunarniðurstaða með viðmiðunareldsneyti 1

   losunarniðurstaða með viðmiðunareldsneyti 3

1.1.6.  Þegar um fljótandi jarðolíugas er að ræða skal framleiðandinn sýna fram á að hægt sé að laga stofnhreyfilinn 
að öllum samsetningum eldsneytis sem kunna að finnast á markaðnum.

 Þegar um fljótandi jarðolíugas er að ræða er samsetning C3/C4 breytileg. Sá breytileiki endurspeglast 
í hinum ýmsu tegundum viðmiðunareldsneytis. Stofnhreyfillinn skal uppfylla losunarkröfur varðandi 
viðmiðunareldsneytið af tegundunum A og B, eins og tilgreint er í IX. viðauka, án nokkurrar endurstillingar 
á eldsneytismötun milli prófananna tveggja. Eftir að skipt er um eldsneyti er heimilt að framkvæma eina 
aðlögunartilkeyrslu í eina WHTC-lotu með heitræsingu án mælinga. Að lokinni aðlögunartilkeyrslu skal kæla 
hreyfilinn niður í samræmi við lið 7.6.1 í viðauka 4B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

1.1.6.1.  Hlutfall losunarniðurstaðna „r“ skal reikna út fyrir hvert mengunarefni á eftirfarandi hátt:

  r =  losunarniðurstaða með viðmiðunareldsneyti A
    losunarniðurstaða með viðmiðunareldsneyti B

1.2. Kröfur um gerðarviðurkenningu sem er takmörkuð við ákveðna flokka eldsneytis í tilviki 
rafkveikjuhreyfla sem eru knúnir jarðgasi eða fljótandi jarðolíugasi

 Gerðarviðurkenning sem er takmörkuð við ákveðna flokka eldsneytis skal veitt með fyrirvara um kröfurnar 
sem tilgreindar eru í liðum 1.2.1 til 1.2.2.3.

1.2.1.  Gerðarviðurkenning, með tilliti til losunar með útblæstri, á hreyfli sem knúinn er jarðgasi og er hannaður til 
að ganga fyrir eldsneyti sem er annað hvort í H-gasflokki eða í L-gasflokki.

 Prófa skal stofnhreyfilinn með viðeigandi viðmiðunareldsneyti eins og tilgreint er í IX. viðauka fyrir 
viðkomandi flokk. Eldsneytið sem um ræðir er GR (eldsneyti 1) og G23 (eldsneyti 3) í H-gasflokki, og G25 
(eldsneyti 2) og G23 (eldsneyti 3) í L-gasflokki. Stofnhreyfillinn skal uppfylla kröfur þessarar reglugerðar 
án nokkurrar endurstillingar á eldsneytismötun milli prófananna tveggja. Eftir að skipt er um eldsneyti 
er heimilt að framkvæma eina aðlögunartilkeyrslu í eina WHTC lotu með heitræsingu án mælinga. Að 
lokinni aðlögunartilkeyrslu skal kæla hreyfilinn niður í samræmi við lið 7.6.1 í viðauka 4B við reglugerð 
efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

1.2.1.1.  Að ósk framleiðanda má prófa hreyfilinn með þriðja eldsneytinu í stað G23 (eldsneyti 3) ef λ-vikstuðull þess 
(Sλ) er einhvers staðar á milli 0,89 (þ.e. lægri flokkur GR) og 1,19 (þ.e. hærri flokkur G25), t.d. þegar eldsneyti 
3 er á markaðnum. Niðurstöður þessarar prófunar má leggja til grundvallar mati á samræmi framleiðslunnar.

1.2.1.2.  Hlutfall losunarniðurstaðna „r“ skal reikna út fyrir hvert mengunarefni á eftirfarandi hátt:

  r =  losunarniðurstaða með viðmiðunareldsneyti 2
   losunarniðurstaða með viðmiðunareldsneyti 1

  , eða

  ra =
  losunarniðurstaða með viðmiðunareldsneyti 2

   losunarniðurstaða með viðmiðunareldsneyti 3

  , og

  rb =
  losunarniðurstaða með viðmiðunareldsneyti 1

   losunarniðurstaða með viðmiðunareldsneyti 3

1.2.1.3.  Þegar viðskiptavinurinn fær hreyfilinn afhentan skal vera á honum merkimiði eins og tilgreint er í lið 3.3 þar 
sem fram kemur fyrir hvaða gasflokk hreyfillinn er viðurkenndur.

1.2.2.  Gerðarviðurkenning, með tilliti til losunar með útblæstri, á hreyfli sem knúinn er með jarðgasi eða fljótandi 
jarðolíugasi og er hannaður til að ganga fyrir eldsneyti með einni tiltekinni samsetningu. 
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 Stofnhreyfillinn skal uppfylla lágmarkskröfur um viðmiðunareldsneyti af tegundunum GR og G25 þegar um 
jarðgas er að ræða, eða um viðmiðunareldsneyti af tegundunum A og B þegar um fljótandi jarðolíugas er að 
ræða, eins og tilgreint er í IX. viðauka. Heimilt er að fínstilla eldsneytiskerfið milli prófana. Slík fínstilling 
felur í sér endurkvörðun á gagnagrunni eldsneytiskerfisins án breytinga á grunnstýringaraðferðinni eða á 
grundvallaruppbyggingu gagnagrunnsins. Ef nauðsyn krefur eru skipti heimil á hlutum sem beinlínis tengjast 
magni eldsneytisstreymis, t.d. úðurum í innsprautunarlokum.

1.2.2.1.  Ef framleiðandi óskar þess má prófa hreyfilinn með viðmiðunareldsneyti af tegundunum GR og G23, eða með 
viðmiðunareldsneyti G25 og G23, en þá gildir gerðarviðurkenningin eingöngu um eldsneyti í H-gasflokki eða, 
ef við á, í L-gasflokki eftir því um hvers konar eldsneyti er að ræða.

1.2.2.2.  Þegar viðskiptavinurinn fær hreyfilinn afhentan skal vera á honum merkimiði eins og tilgreint er í lið 3.3 þar 
sem fram kemur fyrir hvaða samsetningu eldsneytis hreyfillinn er kvarðaður.

2.  GERÐARVIÐURKENNING, MEÐ TILLITI TIL LOSUNAR MEÐ ÚTBLÆSTRI, Á HREYFLI SEM 
TILHEYRIR ÁKVEÐNUM HREYFLAHÓPI

2.1.  Ef frá er talið tilvikið sem um getur í lið 2.2 skal viðurkenning stofnhreyfils rýmkuð þannig að hún nái til 
allra hreyfla í hreyflahópnum án frekari prófunar að því er varðar allar samsetningar eldsneytis innan þess 
eldsneytisflokks sem stofnhreyfillinn hefur fengið viðurkenningu fyrir (ef um er að ræða hreyfla sem lýst er í 
lið 1.2.2) eða innan sama eldsneytisflokks (ef um er að ræða hreyfla sem lýst er annað hvort í lið 1.1 eða 1.2) 
og stofnhreyfillinn hefur fengið gerðarviðurkenningu fyrir.

2.2.  Ef tækniþjónustan telur að umsóknin sé, að því er varðar stofnhreyfilinn sem valinn hefur verið, ekki fyllilega 
dæmigerð fyrir þann hreyflahóp sem skilgreindur er í 1. hluta 4. viðbætis, getur hún valið og prófað annars 
konar hreyfil og, ef þörf krefur, annan viðmiðunarprófunarhreyfil.

3.  MERKING HREYFLA

3.1.  Þegar um er að ræða hreyfilgerð sem hefur verið viðurkennd sem aðskilin tæknieining eða ökutækjagerð sem 
hefur verið viðurkennd að því er varðar losun og aðgang að upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækis, 
skal hreyfillinn bera:

a)  vörumerki eða viðskiptaheiti framleiðanda hreyfilsins,

b)  verslunarheitið sem framleiðandinn hefur gefið hreyflinum,

c)  í tilviki jarðgashreyfils skal setja eina af eftirtöldum merkingum á eftir 
EB-gerðarviðurkenningarmerkinu:

i.  H ef um er að ræða hreyfil sem er viðurkenndur og kvarðaður fyrir H-gasflokk,

ii.  L ef um er að ræða hreyfil sem er viðurkenndur og kvarðaður fyrir L-gasflokk,

iii.  HL ef um er að ræða hreyfil sem er viðurkenndur og kvarðaður bæði fyrir H-gasflokk og L-gasflokk,

iv.  Ht ef um er að ræða hreyfil sem er viðurkenndur og kvarðaður fyrir tiltekna samsetningu gass 
í H-gasflokki og hægt er að skipta yfir í aðra samsetningu í H-gasflokki með því að fínstilla 
eldsneytiskerfi hreyfilsins,

v.  Lt ef um er að ræða hreyfil sem er viðurkenndur og kvarðaður fyrir tiltekna samsetningu gass í 
L-gasflokki og hægt er að skipta yfir í aðra samsetningu í L-gasflokki eftir fínstillingu eldsneytiskerfis 
hreyfilsins,

vi.  HLt ef um er að ræða hreyfil sem er viðurkenndur og kvarðaður fyrir tiltekna samsetningu gass annað 
hvort í H-gasflokki eða L-gasflokki og hægt er að skipta yfir í aðra samsetningu í H-gasflokki eða 
L-gasflokki með því að fínstilla eldsneytiskerfi hreyfilsins.

3.2.  Allir hreyflar, sem samrýmast gerð sem er viðurkennd samkvæmt þessari reglugerð sem aðskilin tæknieining, 
skulu hafa EB-gerðarviðurkenningarmerki. Merkið samanstendur af:

3.2.1.  Rétthyrningi utan um lágstafinn ,,e“ en á eftir honum komi auðkennisnúmer aðildarríkisins sem veitti 
EB-gerðarviðurkenningu fyrir aðskilda tæknieiningu: 



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 9/18 7.2.2013

1 fyrir Þýskaland,
2 fyrir Frakkland,
3 fyrir Ítalíu,
4 fyrir Holland,
5 fyrir Svíþjóð,
6 fyrir Belgíu,
7 fyrir Ungverjaland,
8 fyrir Tékkland,
9 fyrir Spán,
11 fyrir Bretland,
12 fyrir Austurríki,
13 fyrir Lúxemborg,
17 fyrir Finnland,
18 fyrir Danmörku,
19 fyrir Rúmeníu,
20 fyrir Pólland,
21 fyrir Portúgal,
23 fyrir Grikkland,
24 fyrir Írland,
26 fyrir Slóveníu,
27 fyrir Slóvakíu,
29 fyrir Eistland,
32 fyrir Lettland,
34 fyrir Búlgaríu,
36 fyrir Litháen,
49 fyrir Kýpur,
50 fyrir Möltu.

3.2.2.  EB-gerðarviðurkenningarmerkið skal nálægt rétthyrningnum einnig innihalda ,,grunnviðurkenningarnúmerið“ 
sem er í 4. þætti gerðarviðurkenningarnúmersins, sem um getur í VII. viðauka við tilskipun 2007/46/EB, og 
þar fyrir framan skulu vera tölustafirnir tveir sem gefa til kynna raðnúmer síðustu tæknibreytingar á reglugerð 
(EB) nr. 595/2009 eða þessari reglugerð, þann dag sem EB-gerðarviðurkenning var veitt fyrir aðskilda 
tæknieiningu. Að því er varðar þessa reglugerð er raðnúmerið 00.

3.2.3.  EB-gerðarviðurkenningarmerkið skal fest á hreyfilinn með þeim hætti að það sé óafmáanlegt og vel læsilegt. 
Það skal vera sýnilegt þegar hreyflinum hefur verið komið fyrir í ökutækinu og skal fest á hlut sem er 
nauðsynlegur fyrir eðlilega notkun hreyfilsins og sem að öllu jöfnu þarf ekki að endurnýja svo lengi sem 
hreyfillinn endist.

3.2.4.  Dæmi um EB-gerðarviðurkenningarmerki er að finna í 8. viðbæti. 

3.3. Merkimiðar fyrir hreyfla sem eru knúnir jarðgasi og fljótandi jarðolíugasi

 Þegar um er að ræða hreyfla sem knúnir eru með jarðgasi og fljótandi jarðolíugasi og hafa hlotið 
gerðarviðurkenningu sem er takmörkuð við ákveðna flokka eldsneytis, skulu eftirfarandi merkimiðar, sem 
innihalda upplýsingarnar sem kveðið er á um í lið 3.3.1, festir á.

3.3.1.  Eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram á merkimiðanum:

 Í því tilviki sem um getur í lið 1.2.1.3 skal eftirfarandi standa á merkimiðanum: „EINGÖNGU TIL 
NOTKUNAR MEÐ JARÐGASI Í H-GASFLOKKI“. ,,L“ komi í stað ,,H“ þegar það á við.

 Í því tilviki sem um getur í lið 1.2.2.2 skal eftirfarandi standa á merkimiðanum: „EINGÖNGU TIL 
NOTKUNAR MEÐ JARÐGASI SEM HEFUR FORSKRIFTINA ...“ eða „EINGÖNGU TIL NOTKUNAR 
MEÐ FLJÓTANDI JARÐOLÍUGASI SEM HEFUR FORSKRIFTINA ...“ eftir því sem við á. Allar 
upplýsingar í viðeigandi töflu í IX. viðauka skulu gefnar upp ásamt einstökum þáttum og mörkum sem 
framleiðandi hreyflanna tilgreinir.

 Bókstafir og tölustafir skulu vera a.m.k. 4 mm á hæð.

 Verði framangreindum merkingum ekki við komið vegna skorts á rými er heimilt að nota einfaldað tákn. 
Komi til þess skulu allir þeir sem fylla eldsneytisgeyminn eða annast viðhald eða viðgerðir á hreyflinum og 
fylgihlutum hans, svo og viðkomandi yfirvöld, hafa greiðan aðgang að skýringum þar sem er að finna allar 
upplýsingar sem að framan greinir. Staðsetning og efni þessara skýringa skal ráðast af samkomulagi milli 
framleiðanda og viðurkenningaryfirvalda.
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3.3.2. Eiginleikar

 Merkingarnar skulu endast allan nýtingartíma hreyfilsins. Merkingar skulu vera auðlæsilegar og stafirnir 
óafmáanlegir. Auk þess skulu merkimiðar vera festir á þann hátt að festiefni þeirra endist allan nýtingartíma 
hreyfilsins og að ekki sé hægt að fjarlægja þá án þess að eyðileggja þá eða gera þá ólæsilega.

3.3.3. Staðsetning

 Merkimiðar skulu festir við einhvern hluta hreyfilsins sem er nauðsynlegur við eðlilega notkun hreyfilsins 
og sem að öllu jöfnu þarf ekki að endurnýja svo lengi sem hreyfillinn endist. Merkingum þessum skal vera 
þannig fyrir komið að auðvelt sé að koma auga á þær eftir að hreyfillinn hefur verið settur saman með öllum 
þeim aukabúnaði sem nauðsynlegur er fyrir notkun hans.

3.4.  Þegar um er að ræða umsókn um EB-gerðarviðurkenningu ökutækis með hreyfil sem hefur verið 
viðurkenndur með tilliti til losunar og aðgangs að upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækis eða 
EB-gerðarviðurkenningu ökutækis að því er varðar losun eða aðgang að upplýsingum um viðgerðir og 
viðhald ökutækis, skal merkingum, sem um getur í lið 3.3, einnig komið fyrir nálægt áfyllingaropi fyrir 
eldsneyti.

4.  ÍSETNING Í ÖKUTÆKIÐ

4.1.  Hreyflinum skal komið þannig fyrir í ökutækinu að tryggt sé að kröfur um gerðarviðurkenningu séu 
uppfylltar. Eftirfarandi atriði skulu höfð í huga varðandi gerðarviðurkenningu hreyfils:

4.1.1.  Undirþrýstingur í inntaki skal ekki vera hærri en sá sem tilgreindur er fyrir gerðarviðurkenndan hreyfil í 1. 
hluta 4. viðbætis,

4.1.2.  Bakþrýstingur útblásturs skal ekki vera hærri en sá sem gefinn er upp við gerðarviðurkenningu hreyfils í 1. 
hluta 4. viðbætis,

4.1.3.  Afl, sem sá aukabúnaður sem nauðsynlegur er við notkun hreyfilsins tekur til sín, skal ekki vera meira en 
það sem gefið er upp fyrir gerðarviðurkenningu hreyfils í 1. hluta 4. viðbætis,

4.1.4.  Eiginleikar eftirmeðferðarkerfisins fyrir útblástur skulu vera í samræmi við þá sem gefnir eru upp fyrir 
gerðarviðurkenningu hreyfils í 1. hluta 4. viðbætis.

4.2. Ísetning gerðarviðurkennds hreyfils í ökutæki

 Ísetning hreyfils, sem hefur verið gerðarviðurkenndur sem aðskilin tæknieining, í ökutæki skal enn fremur 
uppfylla eftirfarandi kröfur:

a)  að því er varðar samræmi innbyggða greiningarkerfisins skal ísetningin, skv. 1. viðbæti við viðauka 9B 
í reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49, uppfylla ísetningarkröfur framleiðandans eins og 
tilgreint er í 1. hluta 4. viðbætis,

b)  að því er varðar samræmi kerfisins sem tryggir rétta notkun NOx-varnarráðstafana skal ísetningin, 
skv. 4. viðbæti XIII. viðauka, uppfylla ísetningarkröfur framleiðandans eins og tilgreint er í 1. hluta 4. 
viðbætis.

4.3. Inntak eldsneytisgeyma þegar um er að ræða hreyfla sem eru knúnir bensíni eða E85

4.3.1.  Inntaksop bensín- eða E85-geymis skal hannað þannig að ekki verði dælt í geyminn úr eldsneytisdælu sem 
hefur stút sem er 23,6 mm að ytra þvermáli eða meira.

4.3.2.  Liður 4.3.1 gildir ekki um ökutæki sem uppfyllir bæði eftirfarandi skilyrði:

a)  ökutækið er hannað og smíðað þannig að blýbensín hefur ekki truflandi áhrif á nein tæki sem stjórna 
losun mengandi lofttegunda,

b)  ökutækið er merkt greinilega, læsilega og óafmáanlega með tákninu fyrir blýlaust bensín sem tilgreint 
er í ISO-staðli 2575:2004 á stað sem blasir við þeim sem fyllir eldsneytisgeyminn. Viðbótarmerkingar 
eru heimilar.

4.3.3.  Gera skal ráðstafanir til að hindra of mikla losun með uppgufun og að eldsneyti skvettist upp úr vegna þess 
að lok vanti á eldsneytisgeymi. Þessu er hægt að ná fram með því að beita einu af eftirfarandi:

a)  eldsneytisgeymisloki sem ekki er hægt að fjarlægja og opnast og lokast sjálfkrafa,
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b)  hönnun lausna sem hindra óþarfa losun með uppgufun þegar eldsneytisgeymislok glatast,

c)  eða í tilviki ökutækja í flokki M1 eða N1, öðrum ráðstöfunum sem hafa sömu áhrif. Dæmi um slíkt gæti 
verið, en er ekki bundið við, tjóðrað eða keðjufest eldsneytisgeymislok eða eldsneytisgeymislok með 
sama lykli fyrir lokið og kveikjubúnað ökutækisins. Í því tilviki skal eingöngu vera unnt að fjarlægja 
lykilinn úr eldsneytisgeymislokinu þegar það er læst.

5.  KRÖFUR OG PRÓFANIR VEGNA PRÓFUNAR ÖKUTÆKJA SEM ERU Í NOTKUN

5.1. Inngangur

 Í þessum lið er gerð grein fyrir forskriftum og prófunum á gögnum frá rafstýrieiningu við gerðarviðurkenningu 
í tengslum við prófun ökutækja sem eru í notkun.

5.2. Almennar kröfur

5.2.1  Að því er varðar prófun ökutækja sem eru í notkun skal innbyggða greiningarkerfið veita aðgang 
að upplýsingum um reiknað álag (snúningsvægi hreyfils sem hlutfall af hámarkssnúningsvægi og 
hámarkssnúningsvægi sem er tiltækt við núverandi snúningshraða hreyfilsins), snúningshraða hreyfils, 
hitastig kælivökva hreyfils, augnablikseldsneytisnotkun, og hámarksviðmiðunarsnúningsvægi sem fall af 
snúningshraða hreyfils, í rauntíma og við tíðni sem er a.m.k. 1 Hz, sem lögboðnar upplýsingar í gagnastreymi.

5.2.2.  Rafstýrieiningin getur áætlað úttakssnúningsvægi með innbyggðum reikniritum til að reikna innra 
snúningsvægi og núningsvægi sem myndast.

5.2.3  Það skal vera mögulegt að gera beinan samanburð á snúningsvægi hreyfilsins í Nm sem fæst með 
framangreindu gagnastreymi og gildunum sem mæld eru við ákvörðun hreyfilafls skv. XIV. viðauka. Einkum 
skulu allar leiðréttingar sem síðar kunna að vera gerðar að því er varðar aukabúnað vera í upplýsingunum í 
framangreindu gagnastreymi.

5.2.4.  Aðgangur að upplýsingum sem krafist er samkvæmt lið 5.2.1 skal veittur í samræmi við kröfurnar sem settar 
eru fram í X. viðauka og staðlana sem um getur í 6. viðbæti við viðauka 9B við reglugerð efnahagsnefndar 
SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

5.2.5.  Meðalálag við öll notkunarskilyrði í Nm, sem reiknað er út á grundvelli upplýsinga sem óskað er eftir 
samkvæmt lið 5.2.1, skal ekki víkja frá mældu meðalálagi við viðkomandi notkunarskilyrði um meira en:

a)  7 % þegar hreyfilafl er ákvarðað skv. XIV. viðauka,

b)  10 % þegar prófun samkvæmt aksturslotu við stöðugar aðstæður sem er samhæfð á heimsvísu (hér eftir 
„WHSC“) er framkvæmd í samræmi við III. viðauka.

 Samkvæmt reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 85 (6) má raunverulegt hámarksálag hreyfils víkja 
frá hámarksviðmiðunarálagi um 5 % vegna breytileika í framleiðsluferlinu. Tekið er tilliti til þessara vikmarka 
í framangreindum gildum.

5.2.6.  Ytri aðgangur að upplýsingum sem krafist er í lið 5.2.1 skal ekki hafa áhrif á losun eða afköst ökutækis.

5.3. Sannprófun á tiltækileika og samræmi upplýsinga frá rafstýrieiningu sem krafist er vegna prófunar 
ökutækja sem eru í notkun

5.3.1.  Sýna skal fram á að upplýsingarnar úr gagnastreyminu sem krafist er í lið 5.2.1 samkvæmt kröfum sem settar 
eru fram í lið 5.2.2 séu tiltækar með notkun ytri skönnunartækis fyrir innbyggða greiningarkerfið eins og lýst 
er í X. viðauka.

5.3.2.  Ef ekki er hægt að sækja þessar upplýsingar með réttum hætti með skönnunartæki sem virkar rétt, þá telst 
hreyfillinn ekki standast ekki kröfur.

5.3.3.  Sýna skal fram á að snúningsvægismerki frá rafstýrieiningunni sé í samræmi við  kröfur liða 5.2.2 og 5.2.3 
þegar hreyfilafl er ákvarðað í samræmi við XIV. viðauka og þegar prófun samkvæmt aksturslotu við stöðugar 
aðstæður sem eru samhæfðar á heimsvísu er framkvæmd í samræmi við III. viðauka.

5.3.4.  Ef hreyfillinn sem verið er að prófa uppfyllir ekki kröfurnar sem settar eru fram í XIV. viðauka varðandi 
aukabúnað, þá skal leiðrétta mælda snúningsvægið í samræmi við leiðréttingaraðferðina sem sett er fram í 
viðauka 4B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

5.3.5.  Litið skal svo á að sýnt hafi verið fram á að snúningsvægismerki frá rafstýrieiningunni sé í samræmi við 
kröfur ef snúningsvægismerkið er innan vikmarkanna sem sett eru fram í lið 5.2.5.

(6) Stjtíð. ESB L 326, 24.11.2006, bls. 55.
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6.  HÓPUR HREYFLA

6.1. Mæliþættir sem skilgreina hóp hreyfla

 Hópur hreyfla, eins og hann er skilgreindur af framleiðanda hreyflanna, skal uppfylla kröfur liðar 5.2 í 
viðauka 4B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

6.2. Val stofnhreyfils

 Stofnhreyfill hópsins skal valinn í samræmi við kröfurnar sem settar eru fram í lið 5.2.4 í viðauka 4B við 
reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

6.3. Mæliþættir sem skilgreina hóp hreyfla með innbyggðu greiningarkerfi

 Hóp hreyfla með innbyggðu greiningarkerfi skal skilgreina út frá grunnhönnunarmæliþáttum sem skulu vera 
sameiginlegir hreyfilkerfum innan hópsins í samræmi við lið 6.1 í viðauka 9B við reglugerð efnahagsnefndar 
SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

7.  SAMRÆMI FRAMLEIÐSLU

7.1. Almennar kröfur

 Ráðstafanir til að tryggja samræmi framleiðslu skulu gerðar í samræmi við 12. gr. tilskipunar 2007/46/EB. 
Samræmi framleiðslunnar skal kannað á grundvelli lýsingar sem gefin er í gerðarviðurkenningarvottorðunum, 
sem sett eru fram í 4. viðbæti við þennan viðauka. Við beitingu 1., 2. og 3. viðbætis skal mæld losun 
mengandi lofttegunda og efnisagna frá hreyflum sem eru prófaðir með tilliti til samræmis framleiðslu 
leiðrétt með því að beita viðeigandi spillistuðlum fyrir hreyfilinn eins og þeir eru skráðir í viðbót við 
EB-gerðarviðurkenningarvottorðið sem er veitt samkvæmt þessari reglugerð.

 Ákvæði X. viðauka við tilskipun 2007/46/EBE gilda telji viðurkenningaryfirvöld úttektaraðferð framleiðanda 
ekki fullnægjandi.

 Allir hreyflar sem gangast undir prófun skulu valdir af handahófi úr raðframleiðslunni.

7.2. Losun mengandi efna

7.2.1.  Ef mæla á losun mengandi efna og hafi gerðarviðurkenning hreyfils verið rýmkuð einu sinni eða oftar skulu 
prófanir gerðar á þeim hreyflum sem er lýst í upplýsingasafninu um viðkomandi rýmkun.

7.2.2.  Athuganir á samræmi framleiðslu fyrir hreyfil sem gengst undir losunarprófun:

 Eftir að hreyflar hafa verið afhentir yfirvöldum mega framleiðendur ekki gera neinar breytingar á þeim 
hreyflum sem valdir voru.

7.2.2.1.  Þrír hreyflar skulu teknir úr raðframleiðslu hreyflanna sem eru til athugunar. Hreyflar skulu undirgangast 
prófun samkvæmt svipulli aksturslotu sem er samhæfð á heimsvísu, og prófun samkvæmt aksturslotu við 
stöðugar aðstæður ef við á, til að kanna samræmi framleiðslunnar. Viðmiðunarmörkin skulu vera þau sem 
tilgreind eru í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 595/2009.

7.2.2.2.  Telji viðurkenningaryfirvöld að framleiðslustaðalfrávikið sem framleiðandinn gefur upp skv. X. viðauka við 
tilskipun 2007/46/EB sé fullnægjandi skal framkvæma prófanirnar skv. 1. viðbæti við þennan viðauka.

 Telji viðurkenningaryfirvöld að framleiðslustaðalfrávikið sem framleiðandinn gefur upp skv. X. viðauka við 
tilskipun 2007/46/EB sé ófullnægjandi skal framkvæma prófanirnar skv. 2. viðbæti við þennan viðauka.

 Óski framleiðandi þess er heimilt að láta prófanir fara fram í samræmi við 3. viðbæti við þennan viðauka.

7.2.2.3.  Á grundvelli úrtaksprófana á hreyflinum, eins og sett er fram í lið 7.2.2.2, telst framleiðsluröð hreyflanna 
sem eru til athugunar 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.

 Þegar fullnægjandi niðurstaða hefur fengist fyrir eitt mengunarefni verður þeirri niðurstöðu ekki breytt á 
grundvelli niðurstaðna viðbótarprófana sem fara fram með tilliti til annarra mengunarefna.

 Fáist ekki fullnægjandi niðurstaða með tilliti til allra mengunarefna, og ekki ófullnægjandi niðurstaða með 
tilliti til einhvers mengunarefnis, fer fram prófun á öðrum hreyfli (sjá mynd 1).

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



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 9/22 7.2.2013

Mynd 1

Skýringarmynd af prófun á samræmi framleiðslu

7.2.3.  Gera skal prófanir á hreyflum sem er nýbúið að framleiða.

7.2.3.1.  Að beiðni framleiðanda er heimilt að framkvæma prófun á hreyflum sem hafa verið tilkeyrðir í 125 
klukkustundir að hámarki. Í því tilviki skal framleiðandi annast tilkeyrslu og skal hann skuldbinda sig til að 
gera engar breytingar á þessum hreyflum.

7.2.3.2.  Óski framleiðandi eftir að annast tilkeyrslu í samræmi við lið 7.2.3.1 má gera það annað hvort á:

a)  öllum hreyflum sem eru prófaðir, eða

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

i.  mæla skal losun mengandi efna bæði frá hreyfli sem er nýbúið að framleiða og áður en 125 
klukkustunda markinu sem um getur í lið 7.2.3.1 er náð á fyrsta hreyflinum sem er prófaður,

ii.  þróunarstuðull losunar á milli prófananna tveggja er reiknaður fyrir hvert mengunarefni:

 Losun í annarri prófun/losun í fyrstu prófun 

 Þróunarstuðullinn getur væri lægri en einn.

 Ekki skal tilkeyra aðra hreyfla en umreikna skal losun þeirra þegar nýbúið er að framleiða þá með 
þróunarstuðlinum.
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 Í því tilviki skulu eftirfarandi gildi notuð:

a)  gildin úr annarri prófuninni að því er varðar fyrsta hreyfilinn,

b)  gildin fyrir nýframleiddan hreyfil margfölduð með þróunarstuðlinum að því er varðar aðra hreyfla.

7.2.3.3.  Hvað varðar hreyfla sem knúnir eru dísilolíu, etanóli (ED95), bensíni, E85 og fljótandi jarðolíugasi er heimilt 
að nota viðeigandi markaðseldsneyti í öllum þessum prófunum. Óski framleiðandi eftir því má þó nota 
viðmiðunareldsneyti sem lýst er í IX. viðauka. Það felur í sér að gerðar eru prófanir, eins og lýst er í 1. hluta 
þessa viðauka, með minnst tvenns konar viðmiðunareldsneyti fyrir hvern gashreyfil.

7.2.3.4.  Hvað varðar jarðgashreyfla er heimilt að nota markaðseldsneyti í öllum þessum prófunum á eftirfarandi hátt:

a)  hreyflar merktir H skulu prófaðir með markaðseldsneyti í H-flokki (0,89 < = Sλ < = 1,00),

b)  hreyflar merktir L skulu prófaðir með markaðseldsneyti í L-flokki (1,00 < = Sλ < = 1,19),

c)  hreyflar merktir HL skulu prófaðir með markaðseldsneyti við ystu mörk λ-vikstuðulsins (0,89 ≤ Sλ ≤ 
1,19).

 Óski framleiðandi eftir því má þó nota viðmiðunareldsneyti sem lýst er í IX. viðauka. Það felur í sér að gerðar 
séu prófanir eins og lýst er í 1. lið þessa viðauka.

7.2.3.5.  Rísi ágreiningur vegna gashreyfla sem uppfylla ekki tilskildar kröfur, þegar markaðseldsneyti er notað, skal 
framkvæma prófanir með viðmiðunareldsneyti sem notað var við prófun stofnhreyfilsins eða með hugsanlegu 
viðbótareldsneyti (eldsneyti 3) sem um getur í liðum 1.1.4.1 og 1.2.1.1 og kann að hafa verið notað við prófun 

stofnhreyfilsins. Því næst skal umreikna niðurstöðuna og nota til þess viðeigandi stuðla „r“, „ra“ eða „rb“ 
eins og lýst er í liðum 1.1.5, 1.1.6.1 og 1.2.1.2. Ef r, ra eða rb eru minni en einn skal engin leiðrétting gerð. 
Niðurstöður mælinga og útreikninga skulu sýna að hreyfillinn sé í samræmi við viðmiðunarmörkin við prófun 
með öllum viðkomandi tegundum eldsneytis (eldsneyti 1, 2, og, ef við á, eldsneyti 3, þegar um er að ræða 
hreyfla knúna jarðgasi, og eldsneyti A og B þegar um er að ræða hreyfla knúna fljótandi jarðolíugasi (LPG)).

7.2.3.6.  Prófanir vegna samræmis framleiðslu á gashreyfli, sem er hannaður til að ganga fyrir eldsneyti sem hefur eina 
tiltekna samsetningu, skulu framkvæmdar á eldsneyti sem hreyfillinn hefur verið kvarðaður fyrir.

7.3. Innbyggð greiningarkerfi (OBD)

7.3.1.  Þegar viðurkenningaryfirvald telur að gæðum framleiðslunnar sé ábótavant geta þau óskað eftir sannprófun á 
samræmi framleiðslu innbyggðs greiningarkerfis. Slík sannprófun skal fara fram í samræmi við eftirfarandi:

 Hreyfill skal valinn af handahófi úr framleiðsluröð og látinn undirgangast prófanirnar sem lýst er í viðauka 
9B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49. Gera má prófanirnar á hreyfli sem hefur verið 
tilkeyrður í að hámarki 125 klst.

7.3.2.  Framleiðslan telst vera í samræmi ef ökutækið stenst kröfur þeirra prófana sem lýst er í viðauka 9B við 
reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

7.3.3.  Ef hreyfillinn, sem tekinn er úr framleiðsluröðinni, stenst ekki kröfurnar í lið 7.3.1 skal taka fjóra 
handahófsvalda hreyfla úr framleiðsluröðinni og prófa þá eins og lýst er í viðauka 9B við reglugerð 
efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49. Gera má prófanirnar á hreyflum sem hafa verið tilkeyrðir í að 
hámarki 125 klst.

7.3.4.  Framleiðslan telst vera í samræmi ef minnst þrír hreyflar af þeim fjórum sem teknir eru í handahófsvalda 
úrtakinu standast kröfur þeirra prófana sem lýst er í viðauka 9B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir 
Evrópu nr. 49.

7.4. Upplýsingar frá rafstýrieiningu sem krafist er vegna prófunar á ökutækjum sem eru í notkun

7.4.1.  Sýna skal fram á að upplýsingarnar úr gagnastreyminu sem krafist er í lið 5.2.1 samkvæmt kröfunum í 
lið 5.2.2 séu tiltækar með notkun ytra skönnunartækis fyrir innbyggða greiningartækið eins og lýst er í X. 
viðauka.

7.4.2.  Ef ekki er hægt að sækja þessar upplýsingar með réttum hætti þó að skönnunartækið virki rétt í samræmi við 
X. viðauka, þá skal litið svo á að hreyfillinn standist ekki kröfur.

7.4.3.  Sýna skal fram á að snúningsvægismerki frá rafstýrieiningunni uppfylli kröfur liða 5.2.2 og 5.2.3 með því að 
framkvæma prófun samkvæmt aksturslotu við stöðugar aðstæður sem eru samhæfðar á heimsvísu í samræmi 
við III. viðauka.
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7.4.4.  Ef prófunarbúnaðurinn uppfyllir ekki kröfurnar sem eru tilgreindar í XIV. viðauka varðandi aukabúnað, 
þá skal leiðrétta mælda snúningsátakið í samræmi við leiðréttingaraðferðina sem er lýst í viðauka 4B við 
reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

7.4.5.  Litið skal svo á að snúningsvægismerki frá rafstýrieiningunni sé í samræmi við kröfur ef reiknaða 
snúningsvægið er innan vikmarkanna sem tilgreindar eru í lið 5.2.5.

7.4.6.  Framleiðandinn skal kanna tiltækileika og samræmi upplýsinga frá rafstýrieiningunni sem krafist er á vegna 
prófunar á ökutækjum sem eru í notkun með reglubundnum hætti fyrir hverja framleidda gerð hreyfils innan 
hvers framleidds hóps hreyfla.

7.4.7.  Viðurkenningaryfirvöldum skal veittur aðgangur að niðurstöðum könnunar framleiðandans ef þau óska eftir 
því.

7.4.8.  Að beiðni viðurkenningaryfirvaldsins skal framleiðandinn sýna fram á tiltækileika eða samræmi upplýsinga 
frá rafstýrieiningu í framleiðsluröð með því að framkvæma viðeigandi prófanir, sem um getur í liðum 7.4.1 
til 7.4.4, á úrtaki hreyfla af sömu gerð. Reglurnar varðandi úrtakið, þ.m.t. stærð úrtaks og tölfræðilegar 
viðmiðanir um hvort kröfur séu uppfylltar eða ekki, skulu vera þær sem tilgreindar eru í þessum viðauka að 
því er varðar könnun á því hvort losun sé í samræmi við kröfur.

8.  UPPLÝSINGAR

8.1.  Upplýsingamappan sem krafist er skv. 5., 7. og 9. gr. og gerir viðurkenningaryfirvöldum kleift að meta 
mengunar varnaraðferðir og kerfin sem eru innbyggð í ökutæki eða hreyfil til að tryggja rétta virkni 
NOx-varnarráðstafana, skal gerð aðgengileg í tveimur hlutum:

a)  „formlega upplýsingamappan“ sem heimilt er að afhenda hagsmunaaðilum ef þeir óska eftir því,

b)  „ítarleg upplýsingamappa“ sem skal vera algert trúnaðarmál.

8.2.  Formlega upplýsingamappan má vera knöpp, að því tilskildu að í henni séu tilgreind öll frálagsgildi sem leyfð 
eru við samsetningu allra gilda frá einstökum ílagseiningum, sem eru innan marka. Upplýsingarnar skulu lýsa 
starfrænum eiginleikum viðbragðsþvingandi kerfisins sem krafist er í XIII. viðauka, þ.m.t. mæliþættir sem 
eru nauðsynlegir til að sækja upplýsingar sem tengjast því kerfi. Viðurkenningaryfirvald skulu halda þessum 
gögnum eftir.

8.3.  Ítarlega upplýsingamappan skal innihalda upplýsingar um virkni allra auka- og grunnlosunaraðferða, 
þ.m.t. lýsing á mæliþáttunum sem breytast fyrir tilstuðlan aukalosunaraðferðar og jaðarskilyrðunum sem 
aukalosunaraðferðir eru virkar við og einnig skal tilgreina þær auka- og grunnlosunaraðferðir sem líklegt 
er að séu virkar við skilyrði þeirra prófana sem sett eru fram í VI. viðauka. Ítarlega upplýsingamappan 
skal innihalda lýsingu á eldsneytisstýringaraðferðum, tímastillingaraðferðum og skiptipunktum við allan 
hugsanlegan vinnumáta. Hún skal einnig innihalda ítarlega lýsingu á því viðbragðsþvingandi kerfi sem krafist 
er skv. XIII. viðauka, þ.m.t. lýsing á vöktunaraðferðum sem því tengjast.

8.3.1.  Ítarlega upplýsingamappan skal vera algert trúnaðarmál. Viðurkenningaryfirvald getur haldið henni eftir 
eða ákveðið að leyfa framleiðandanum að geyma hana. Ef framleiðandinn geymir upplýsingamöppuna 
skal viðurkenningaryfirvald merkja og dagsetja hana eftir að hún hefur verið yfirfarin og samþykkt. Hún 
skal gerð viðurkenningaryfirvaldi aðgengileg til skoðunar þegar viðurkenning fer fram eða við sannprófun 
viðurkenningar.

______
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1. viðbætir

Aðferð við prófun á samræmi framleiðslu ef staðalfrávik er fullnægjandi

1.  Í þessum viðbæti er lýst aðferðinni sem ber að nota til að sannprófa samræmi framleiðslu í tengslum við losun 
mengunarefna þegar framleiðslustaðalfrávik framleiðanda er fullnægjandi. Beita skal viðeigandi aðferð sem sett 
er fram í 1. viðbæti við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49, með eftirfarandi undantekningum:

1.1.  Í 3. lið 1. viðbætis við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49 skal líta svo á að tilvísunin í lið 5.2.1 
þess viðbætis sé tilvísun í töfluna í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 595/2009.

1.2.  Litið skal svo á að með tilvísun í mynd 2 í 3. lið 1. viðbætis við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 
49 sé átt við tilvísun í mynd 1 í I. viðauka við þessa reglugerð.

______
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2. viðbætir

Aðferð við prófun á samræmi framleiðslu ef staðalfrávik er ófullnægjandi eða ekki fyrirliggjandi

1.  Í þessum viðbæti er lýst aðferðinni sem ber að nota til að sannprófa samræmi framleiðslu í tengslum við losun 
mengunarefna þegar framleiðslustaðalfrávik framleiðanda er annað hvort ófullnægjandi eða ekki fyrirliggjandi. 
Beita skal viðeigandi aðferð sem sett er fram í 2. viðbæti við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49, 
með eftirfarandi undantekningum:

1.1.  Í 3. lið 2. viðbætis við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49 skal líta svo á að tilvísunin í lið 5.2.1 
þess viðbætis sé tilvísun í töfluna í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 595/2009.

______
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3. viðbætir

Aðferð við prófun á samræmi framleiðslu að ósk framleiðanda

1.  Í þessum viðbæti er lýst aðferðinni sem ber að nota, að ósk framleiðanda, til að sannprófa samræmi framleiðslu 
að því er varðar losun mengunarefna. Beita skal viðeigandi aðferð sem sett er fram í 3. viðbæti við reglugerð 
efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49, með eftirfarandi undantekningum:

1.1.  Í 3. lið 3. viðbætis við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49 skal líta svo á að tilvísunin í lið 5.2.1 
þess viðbætis sé tilvísun í töfluna í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 595/2009.

1.2.  Litið skal svo á að með tilvísun í mynd 2 í 3. lið 3. viðbætis við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 
49 sé átt við tilvísun í mynd 1 í I. viðauka við þessa reglugerð.

1.3.  Í 5. lið 3. viðbætis við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49 skal líta svo á að tilvísunin í lið 8.3.1 
sé tilvísun í lið 7.2.2 í þessum viðauka.

______
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4. viðbætir

Fyrirmyndir að upplýsingaskjali

varðandi:

EB-gerðarviðurkenningu fyrir hreyfil eða hóp hreyfla sem aðskilinnar tæknieiningar,

EB-gerðarviðurkenningu ökutækis með viðurkenndan hreyfil að því er varðar losun og aðgang að upplýsingum um 
viðgerðir og viðhald ökutækis,

EB-gerðarviðurkenningu ökutækis að því er varðar losun og aðgang að upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækis.

Eftirfarandi upplýsingar skal gefa í þríriti og með efnisyfirliti. Teikningar, ef einhverjar eru, skulu vera í hæfilegum 
hlutföllum og nægilega nákvæmar, í stærðinni A4 eða brotnar saman í þá stærð. Ljósmyndir, ef einhverjar eru, skulu 
einnig vera nægilega nákvæmar.

Ef kerfi, íhlutir eða aðskildar tæknieiningar sem um getur í þessum viðbæti eru búnar rafeindastýringu skulu fylgja 
upplýsingar um hvernig hún vinnur.

Skýringar (varðandi útfyllingu töflunnar):

Í stað stafanna A, B, C, D, E, sem vísa til hreyfla í hreyflahóp, skulu koma raunveruleg heiti hreyfla í 
hreyflahópnum.

Í tilvikum þar sem gildi/lýsing ákveðinna eiginleika hreyfils gildir um alla hreyfla í hreyflahópnum skulu reitirnir 
sem samsvara A-E sameinuð.

Ef hópur samanstendur af fleiri en fimm hreyflum má bæta við nýjum dálkum

Í tilviki umsóknar um EB-gerðarviðurkenningu hreyfils eða hreyflahóps sem aðskilinnar tæknieiningar skal fylla út 
almenna hlutann og 1. hluta.

Í tilviki umsóknar um EB-gerðarviðurkenningu ökutækis með viðurkenndan hreyfil að því er varðar losun og aðgang 
að upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækis skal fylla út almenna hlutann og 2. hluta.

Í tilviki umsóknar um EB-gerðarviðurkenningu ökutækis að því er varðar losun og aðgang að upplýsingum um 
viðgerðir og viðhald ökutækis skal fylla út almenna hlutann og 1. og 2. hluta.

Neðanmálsskýringar er að finna í 10. viðbæti við þennan viðauka.

Stofnhreyfill 
eða gerð 
hreyfils

Hreyflar í hreyflahópnum

A B C D E

0. ALMENNT

0.l. Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda):

0.2. Gerð

0.2.0.3. Gerð hreyfils sem aðskilin tæknieining/hreyfla-
hópur sem aðskilin tæknieining/ökutæki með við-
urkenndan hreyfil að því er varðar losun og aðgang 
að upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækis/
ökutæki að því er varðar losun og aðgang að upp-
lýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækis (1)

0.2.1. Verslunarheiti (ef til er):

0.3. Gerðarauðkenni, ef það kemur fram á aðskildu 
tæknieiningunni (b):

0.3.1. Staðsetning auðkennisins:
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0.5. Heiti og heimilisfang framleiðanda:

0.7. Staðsetning og aðferð við að festa EB-gerðar -
viðurkenningarmerkið á, ef um er að ræða íhluti og 
aðskildar tæknieiningar:

0.8. Heiti og heimilisfang samsetningarverksmiðju eða 
-verksmiðja:

0.9. Nafn og heimilisfang fulltrúa framleiðandans (ef 
einhver):

1. hluti: NAUÐSYNLEGIR EIGINLEIKAR (STOFN)HREYFILS OG HREYFLAGERÐA INNAN 
HREYFLAHÓPS

2. hluti: NAUÐSYNLEGIR EIGINLEIKAR ÍHLUTA OG KERFA ÖKUTÆKJA AÐ ÞVÍ ER VARÐAR 
LOSUN MEÐ ÚTBLÆSTRI

Viðbætir við upplýsingaskjal UPPLÝSINGAR UM PRÓFUNARSKILYRÐI

LJÓSMYNDIR OG/EÐA TEIKNINGAR AF STOFNHREYFLI, GERÐ HREYFILS OG, EF VIÐ Á, AF VÉLARÝMI.

SKRÁ YFIR FREKARI UPPLÝSINGAR, EF EINHVERJAR ERU.

DAGSETNING, SKRÁ

1. HLUTI

NAUÐSYNLEGIR EIGINLEIKAR (STOFN)HREYFILS OG HREYFLAGERÐA INNAN HREYFLAHÓPS

Stofnhreyfill 
eða gerð 
hreyfils

Hreyflar í hreyflahópnum

A B C D E

3.2. Brunahreyfill

3.2.1. Sérstakar upplýsingar um hreyfil

3.2.1.1. Vinnsluháttur: rafkveikja/þjöppukveikja (1)

Vinnuhringur: fjórgengis/tvígengis/hverfi-
hreyfill (1):

3.2.1.2. Fjöldi og fyrirkomulag strokka:

3.2.1.2.1. Borvídd (l) mm

3.2.1.2.2. Slaglengd (l) mm

3.2.1.2.3. Kveikiröð

3.2.1.3. Slagrými hreyfils (m) cm3

3.2.1.4. Rúmmálsþrýstihlutfall (2):

3.2.1.5. Teikningar af brunahólfi, stimpilkolli og, ef um 
er að ræða rafkveikjuhreyfil, stimpilhringjum:

3.2.1.6. Eðlilegur snúningshraði hreyfils í lausa-
gangi (2) mín-1
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3.2.1.6.1. Mikill snúningshraði hreyfils í lausagangi (2) 
mín-1

3.2.1.7. Styrkur kolsýrings miðað við rúmmál í útblást-
urslofti í lausagangi (2): % sem framleiðandi 
gefur upp (einungis fyrir ökutæki með raf-
kveikjuhreyfla)

3.2.1.8. Hámarksnettóafl (n)   kW við:  .........  mín-1 
(uppgefið gildi framleiðanda)

3.2.1.9. Leyfilegur hámarkssnúningshraði sem fram-
leiðandi mælir fyrir um: mín-1

3.2.1.10. Hámarkssnúningsvægi (n)  ............... Nm við  
 mín-1 (uppgefið gildi framleiðanda)

3.2.1.11. Tilvísanir framleiðanda í upplýsingamöppuna 
sem krafist er skv. 5., 7. og 9. gr. reglugerðar 
(ESB) nr. 582/2011 og gera viðurkenningar-
yfirvaldi kleift að meta mengunarvarnarað-
ferðir og kerfin sem eru innbyggð í hreyfil til 
að tryggja rétta virkni NOx-varnarráðstafana

3.2.2. Eldsneyti

3.2.2.2. Þung ökutæki: dísilolía/bensín/fljótandi jarð-
olíugas/jarðgas í H-flokki/jarðgas í L-flokki/
jarðgas í HL-flokki/Etanól (ED95)/Etanól 
(E85) (1) (6)

3.2.2.2.1. Tegundir eldsneytis sem framleiðandinn hefur 
gefið upp að megi knýja hreyfilinn með í sam-
ræmi við lið 1.1.2 í I. viðauka við reglugerð 
(ESB) nr. 582/2011 (eins og við á).

3.2.4. Eldsneytisgjöf

3.2.4.2. Með eldsneytisinnsprautun (einungis fyrir 
ökutæki með þjöppukveikju): já/nei (1)

3.2.4.2.1. Kerfislýsing

3.2.4.2.2. Vinnsluháttur: bein innsprautun/forhólf/iðu-
hólf (1)

3.2.4.2.3. Innsprautunardæla

3.2.4.2.3.1. Tegund(-ir)

3.2.4.2.3.2. Gerð(-ir):

3.2.4.2.3.3. Hámarkseldsneytisskömmtun (1) (2)  ..............  
mm3 /slag eða lotu við snúningshraða  ...........
mín-1 eða, að öðrum kosti, línurit

(Ef forþjöppustýring er fyrir hendi skal til-
greina einkennandi eldsneytisskömmtun og 
forþjöppuþrýsting sem fall af snúningshraða 
hreyfils.)

3.2.4.2.3.4. Stöðutímastilling innsprautunar (2)

3.2.4.2.3.5. Ferill fyrir flýtingu innsprautunar (2)

3.2.4.2.3.6. Kvörðunaraðferð: prófunarbekkur/hreyfill (1)
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3.2.4.2.4. Gangráður

3.2.4.2.4.1. Gerð

3.2.4.2.4.2. Lokunarpunktur

3.2.4.2.4.2.1. Sá hraði þegar lokun hefst við álag: mín-1

3.2.4.2.4.2.2. Hámarkssnúningshraði án álags: mín-1

3.2.4.2.4.2.3. Snúningshraði í lausagangi: mín-1

3.2.4.2.5. Leiðslur fyrir innsprautun

3.2.4.2.5.1. Lengd: mm

3.2.4.2.5.2. Innra þvermál: mm

3.2.4.2.5.3. Samrásarinnsprautun, tegund og gerð:

3.2.4.2.6. Innsprautunarloki(-lokar) með dælu

3.2.4.2.6.1. Tegund(-ir)

3.2.4.2.6.2. Gerð(-ir):

3.2.4.2.6.3. Þrýstingur við op (²): kPa eða línurit (2):

3.2.4.2.7. Kaldræsikerfi

3.2.4.2.7.1. Tegund(-ir):

3.2.4.2.7.2. Gerð(-ir):

3.2.4.2.7.3. Lýsing

3.2.4.2.8. Hjálparbúnaður við ræsingu

3.2.4.2.8.1. Tegund(-ir)

3.2.4.2.8.2. Gerð(-ir):

3.2.4.2.8.3. Kerfislýsing

3.2.4.2.9. Rafeindastýrð innsprautun: 
já/nei (1)

3.2.4.2.9.1. Tegund(-ir)

3.2.4.2.9.2. Gerð(-ir):

3.2.4.2.9.3. Kerfislýsing (ef um önnur kerfi en samfellda 
innsprautun er að ræða skal gefa jafngildar 
upplýsingar):

3.2.4.2.9.3.1. Tegund og gerð stýrieiningar (ECU)

3.2.4.2.9.3.2. Tegund og gerð eldsneytisjafnara:

3.2.4.2.9.3.3. Tegund og gerð loftstreymisnema
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3.2.4.2.9.3.4. Tegund og gerð eldsneytisdreifara

3.2.4.2.9.3.5. Tegund og gerð eldsneytisgjafarhúss

3.2.4.2.9.3.6. Tegund og gerð nema fyrir vatnshita

3.2.4.2.9.3.7. Tegund og gerð nema fyrir lofthita

3.2.4.2.9.3.8. Tegund og gerð loftþrýstingsnema

3.2.4.2.9.3.9. Kvörðunarnúmer hugbúnaðar:

3.2.4.3. Með eldsneytisinnsprautun (einungis fyrir 
ökutæki með rafkveikju): já/nei (1)

3.2.4.3.1. Vinnsluháttur: soggrein (eins-/margpunkta/
bein innsprautun (1)/annað tilgreinið):

3.2.4.3.2. Tegund(-ir)

3.2.4.3.3. Gerð(-ir):

3.2.4.3.4. Kerfislýsing (ef um önnur kerfi en samfellda 
innsprautun er að ræða skal gefa jafngildar 
upplýsingar)

3.2.4.3.4.1. Tegund og gerð stýrieiningar (ECU)

3.2.4.3.4.2. Tegund og gerð eldsneytisjafnara

3.2.4.3.4.3. Tegund og gerð loftstreymisnema

3.2.4.3.4.4. Tegund og gerð eldsneytisdreifara

3.2.4.3.4.5. Tegund og gerð þrýstistillis

3.2.4.3.4.6. Tegund og gerð smárofa

3.2.4.3.4.7. Tegund og gerð stilliskrúfu fyrir lausagang

3.2.4.3.4.8. Tegund og gerð eldsneytisgjafarhúss

3.2.4.3.4.9. Tegund og gerð nema fyrir vatnshita

3.2.4.3.4.10. Tegund og gerð nema fyrir lofthita

3.2.4.3.4.11. Tegund og gerð loftþrýstingsnema

3.2.4.3.4.12. Kvörðunarnúmer hugbúnaðar

3.2.4.3.5. Innsprautunarlokar með dælu: þrýstingur við 
op (2):  .....................................................  kPa 
eða línurit (2)

3.2.4.3.5.1. Tegund

3.2.4.3.5.2. Gerð

3.2.4.3.6. Tímastilling innsprautunar
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3.2.4.3.7. Kaldræsikerfi

3.2.4.3.7.1. Vinnsluháttur/-hættir:

3.2.4.3.7.2. Vinnslumörk/-stillingar (1) (2)

3.2.4.4. Fæðidæla

3.2.4.4.1. Þrýstingur (2):  ................  kPa eða línurit (2):

3.2.5. Rafkerfi

3.2.5.1. Málspenna:  .........................  V, jákvæð/nei-
kvæð jarðtenging (1)

3.2.5.2. Rafall

3.2.5.2.1. Gerð:

3.2.5.2.2. Nafnafköst: VA

3.2.6. Kveikjukerfi (aðeins hreyflar með neista-
kveikju)

3.2.6.1. Tegund(-ir)

3.2.6.2. Gerð(-ir):

3.2.6.3. Vinnsluháttur

3.2.6.4. Ferill/vörpun fyrir flýtingu kveikju (2):

3.2.6.5. Stöðutímastilling kveikju (2):  ...  gráður fyrir 
efri dástöðu

3.2.6.6. Kerti

3.2.6.6.1. Tegund:

3.2.6.6.2. Gerð:

3.2.6.6.3. Neistabil:  ................................. mm

3.2.6.7. Háspennukefli

3.2.6.7.1. Tegund:

3.2.6.7.2. Gerð:

3.2.7. Kælikerfi (vökvi/loft) (1)

3.2.7.2. Vökvi

3.2.7.2.1. Tegund vökva

3.2.7.2.2. Hringrásardæla eða -dælur: já/nei (1)

3.2.7.2.3. Eiginleikar:  ........................... eða

3.2.7.2.3.1. Tegund(-ir)

3.2.7.2.3.2. Gerð(-ir):
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3.2.7.2.4. Drifhlutfall/-föll:

3.2.7.3. Loft

3.2.7.3.1. Vifta: já/nei (1)

3.2.7.3.2. Eiginleikar  ............................... eða

3.2.7.3.2.1. Tegund(-ir)

3.2.7.3.2.2. Gerð(-ir):

3.2.7.3.3. Drifhlutfall/-föll:

3.2.8. Inntakskerfi

3.2.8.1. Forþjappa: já /nei (1)

3.2.8.1.1. Tegund(-ir)

3.2.8.1.2. Gerð(-ir):

3.2.8.1.3. Lýsing á kerfinu (t.d. hámarksþjöppunarálag:  
 kPa, úttaksventli, ef við á):

3.2.8.2. Millikælir: já/nei (1)

3.2.8.2.1. Gerð: loft-loft/loft-vatn (1)

3.2.8.3 Undirþrýstingur í inntaki við nafnsnúnings-
hraða hreyfils og við 100 % álag (einungis 
fyrir hreyfla með þjöppukveikju)

3.2.8.3.1 Leyfilegt lágmark:  ........................  kPa

3.2.8.3.2. Leyfilegt hámark:  ..........................  kPa

3.2.8.4. Lýsing á og teikningar af inntaksrörum og við-
bótarbúnaði þeirra (yfirþrýstingshólf, hitunar-
búnaður, viðbótarinntök fyrir loft o.s.frv.)

3.2.8.4.1. Lýsing á inntaksgrein (að meðtöldum teikn-
ingum og/eða ljósmyndum)

3.2.9. Útblásturskerfi

3.2.9.1. Lýsing og/eða teikning af útblástursgrein

3.2.9.2. Lýsing og/eða teikning af útblásturskerfi

3.2.9.2.1. Lýsing og/eða teikning þeirra hluta útblástur-
skerfisins sem eru hluti af hreyfilkerfinu

3.2.9.3. Leyfður hámarksbakþrýstingur útblásturs við 
nafnsnúningshraða hreyfils og 100 % álag 
(einungis fyrir hreyfla með þjöppukveikju): 
.....................................kPa (3)

3.2.9.7. Rúmtak útblásturskerfis:  .......................... dm3

3.2.9.7.1. Leyfilegt rúmtak útblásturskerfis:  ........... dm3

3.2.10. Lágmarksþversnið af inn- og úttaksrásum: 
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3.2.11. Tímastilling ventla eða jafngildar upplýsingar

3.2.11.1. Hámarkslyfting ventla, opnunar- og lokunar-
horn eða upplýsingar um tímastillingar í ann-
ars konar dreifikerfum, miðað við dástöður. 
Fyrir breytileg tímastillingarkerfi, lágmarks- 
og hámarkstímastilling:

3.2.11.2. Viðmiðunar- og/eða stillingarmörk (3):

3.2.2012. Ráðstafanir til mengunarvarna

3.2.12.1.1 Búnaður til að endurvinna loft úr sveifarhúsi: 
já/nei (2)
Ef já, lýsing og teikningar:
Ef nei, er krafist samræmis við V. viðauka 
reglugerðar (ESB) nr. 582/2011.

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

3.2.12.2.1. Hvarfakútur: já/nei (1)

3.2.12.2.1.1. Fjöldi hvarfakúta og eininga (veita skal upp-
lýsingarnar að neðan fyrir hverja aðskilda 
einingu)

3.2.12.2.1.2. Stærð, lögun og rúmtak hvarfakúts eða -kúta

3.2.12.2.1.3. Gerð hvörfunar

3.2.12.2.1.4. Heildarmagn góðmálma

3.2.12.2.1.5. Hlutfallslegur styrkur

3.2.12.2.1.6. Undirstöðuefni (bygging og efni)

3.2.12.2.1.7. Þéttleiki hólfa:

3.2.12.2.1.8. Gerð húss utan um hvarfakút/-kúta 

3.2.12.2.1.9. Staðsetning hvarfakúts/-kúta (staður og við-
miðunarfjarlægð í útblásturskerfinu)

3.2.12.2.1.10. Hitahlíf: já/nei (1)

3.2.12.2.1.11. Endurnýjunarkerfi/-aðferð eftirmeðferðarkerf-
is fyrir útblástursloft, lýsing:

3.2.12.2.1.11.5. Eðlilegt bil ganghita  .................................... K

3.2.12.2.1.11.6. Virk efni sem eru sjálfbrotnandi: já/nei (1)

3.2.12.2.1.11.7. Gerð og styrkur virks efnis sem nauðsynlegt er 
vegna hvörfunar

3.2.12.2.1.11.8. Eðlilegt bil notkunarhitastigs virks efnis

3.2.12.2.1.11.9. Alþjóðlegur staðall:

3.2.12.2.1.11.10. Fyllingartíðni virks efnis: stöðug/við við-
hald (1):
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3.2.12.2.1.12. Tegund hvarfakúts

3.2.12.2.1.13. Einkennandi hlutanúmer

3.2.12.2.2. Súrefnisskynjari: já/nei (1)

3.2.12.2.2.1. Tegund

3.2.12.2.2.2. Aðsetur

3.2.12.2.2.3. Stjórnsvið

3.2.12.2.2.4. Gerð

3.2.12.2.2.5. Einkennandi hlutanúmer

3.2.12.2.3. Loftinndæling: já/nei (1)

3.2.12.2.3.1. Gerð (streymandi loft, loftdæla o.s.frv.)

3.2.12.2.4. Útblásturshringrás: já/nei (1)

3.2.12.2.4.1. Eiginleikar (tegund, gerð, streymi o.s.frv.)

3.2.12.2.6. Agnasía: já/nei (1)

3.2.12.2.6.1. Stærð, lögun og rúmtak agnasíu

3.2.12.2.6.2. Hönnun agnasíu

3.2.12.2.6.3. Staðsetning (viðmiðunarfjarlægð í útblásturs-
kerfinu)

3.2.12.2.6.4. Aðferð eða kerfi við endurnýjun, lýsing og/
eða teikning

3.2.12.2.6.5. Tegund agnasíunnar

3.2.12.2.6.6. Einkennandi hlutanúmer

3.2.12.2.6.7. Eðlilegur ganghiti:  ................................... (K) 
og bil þrýstings: (kPa)

3.2.12.2.6.8. Ef um reglubundna endurnýjun er að ræða

3.2.12.2.6.8.1.1. Fjöldi WHTC-prófunarlota án endurnýjunar 
(n)

3.2.12.2.6.8.2.1. Fjöldi WHTC-prófunarlota með endurnýjun 
(nR)

3.2.12.2.6.9. Önnur kerfi: já/nei (1)

3.2.12.2.6.9.1 Lýsing og vinnsluháttur

3.2.12.2.7. Innbyggt greiningarkerfi (OBD)

3.2.12.2.7.0.1. Fjöldi hreyflahópa með innbyggðu greiningar-
kerfi innan hreyflahópsins
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3.2.12.2.7.0.2. Skrá yfir hreyflahópa með innbyggðu grein-
ingarkerfi (þar sem við á)

Hreyflahópur 1 með innbyggðu 
greiningarkerfi:  ..........................
Hreyflahópur 2 með innbyggðu 
greiningarkerfi:  ..........................
o.s.frv.  

3.2.12.2.7.0.3. Númer hreyflahóps með innbyggðu grein-
ingarkerfi sem stofnhreyfill/hreyfill innan 
hreyflahóps tilheyrir

3.2.12.2.7.0.4. Tilvísanir framleiðanda í skjöl varðandi inn-
byggð greiningarkerfi sem krafist er sam-
kvæmt c-lið 4. mgr. 5. gr. og 4. mgr. 9. gr. 
reglugerðar (ESB) nr. 582/2011 og tilgreind 
eru í X. viðauka við þá reglugerð að því er 
varðar viðurkenningu innbyggðra greiningar-
kerfa

3.2.12.2.7.0.5. Þar sem við á, tilvísun framleiðanda í skjöl 
um ísetningu hreyfils sem er búinn innbyggðu 
greiningarkerfi í ökutæki

3.2.12.2.7.2. Skrá yfir alla íhluti sem innbyggða greiningar-
kerfið vaktar og hlutverk þeirra (4)

3.2.12.2.7.3. Skrifleg lýsing (almennur vinnsluháttur) á

3.2.12.2.7.3.1 Rafkveikjuhreyflum (4)

3.2.12.2.7.3.1.1. Vöktun hvata (4)

3.2.12.2.7.3.1.2. Greiningu miskveikingar (4)

3.2.12.2.7.3.1.3. Vöktun súrefnisskynjara (4)

3.2.12.2.7.3.1.4. Öðrum íhlutum sem innbyggða greiningar-
kerfið vaktar:

3.2.12.2.7.3.2. Þjöppukveikjuhreyflar (4)

3.2.12.2.7.3.2.1. Vöktun hvata (4)

3.2.12.2.7.3.2.2. Vöktun agnasíu (4)

3.2.12.2.7.3.2.3. Vöktun rafeindastýrðs eldsneytiskerfis (4)

3.2.12.2.7.3.2.4. Vöktun afoxunarkerfis fyrir köfnunarefnis-
oxíð (4)

3.2.12.2.7.3.2.5. Aðrir íhlutir sem innbyggða greiningarkerfið 
vaktar (4)

3.2.12.2.7.4. Viðmiðanir fyrir virkjun bilanavísis (fastur 
fjöldi aksturslota eða tölfræðileg aðferð) (4)

3.2.12.2.7.5. Skrá yfir alla frálagskóða innbyggða grein-
ingarkerfisins og þeirra sniða sem notuð eru 
(með skýringum á hverjum og einum): (4)

3.2.12.2.7.6.5. Staðall fyrir samskiptareglur innbyggðra 
greiningarkerfa (4)

3.2.12.2.7.7. Tilvísun framleiðanda í upplýsingar varðandi 
innbyggð greiningarkerfi sem krafist er sam-
kvæmt d-lið 4. mgr. 5. gr. og 4. mgr. 9. gr. 
reglugerðar (ESB) nr. 582/2011 þannig að 
ákvæði um aðgang að innbyggðu greiningar-
kerfi ökutækis og upplýsingum um viðgerðir 
og viðhald ökutækis séu uppfyllt, eða
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Hreyflar í hreyflahópnum

A B C D E

3.2.12.2.7.7.1. Í stað tilvísunar framleiðanda sem kveðið er á 
um í lið 3.2.12.2.7.7, tilvísun í fylgiskjal þessa 
viðbætis sem inniheldur eftirfarandi töflu, eftir 
að hún hefur verið fyllt út í samræmi við upp-
gefið dæmi:
Íhlutur — Bilanakóði — Vöktunaraðferð — 
Viðmiðanir fyrir bilanagreiningu — Viðmið-
anir fyrir virkjun bilanavísis — Annars stigs 
mæliþættir — Formeðhöndlun — Tilrauna-
prófun
Hvarfakútur — P0420 — Merki frá súrefnis-
skynjara 1 og 2 — Mismunur á merkjum frá 
skynjara 1 og 2 — Þriðja lota — Snúnings-
hraði, álag hreyfils, A/F hamur, hiti í hvarfakút 
— Tvær lotur af gerð 1 — Gerð 1

3.2.12.2.8. Önnur kerf i  ( lýsing og vinnsluhát tur) :

3.2.12.2.8.1. Kerfi sem tryggja rétta virkni NOx-varnarráð-
stafana

3.2.12.2.8.2. Hreyfill þar sem viðbragðsþvingandi kerfi 
fyrir ökumann hefur verið varanlega afvirkjað, 
sem notaður er af björgunarþjónustu eða í 
ökutækjum sem tilgreind eru í b-lið 3. mgr. 2. 
gr. tilskipunar 2007/46/EB: já/nei

3.2.12.2.8.3. Fjöldi hreyflahópa með innbyggðu greiningar-
kerfi innan hreyflahópsins sem er skoðaður í 
því skyni að tryggja rétta virkni NOx-varnar-
ráðstafana

3.2.12.2.8.4. Skrá yfir hreyflahópa með innbyggðu grein-
ingarkerfi (þar sem við á)

Hreyflahópur 1 með innbyggðu 
greiningarkerfi:  ..........................
Hreyflahópur 2 með innbyggðu 
greiningarkerfi:  ..........................
o.s.frv.  

3.2.12.2.8.5. Númer hreyflahóps með innbyggðu grein-
ingarkerfi sem stofnhreyfill/hreyfill innan 
hreyflahóps tilheyrir

3.2.12.2.8.6. Lægsti styrkur virka innhaldsefnisins í virka 
efninu sem virkjar ekki viðvörunarkerfið 
(CDmin): (% rúmmál)

3.2.12.2.8.7. Þar sem við á, tilvísun framleiðanda í skjöl 
varðandi ísetningu kerfa sem tryggja rétta 
virkni NOx-varnarráðstafana í ökutæki

3.2.2017. Sértækar upplýsingar varðandi gashreyfla 
fyrir þung ökutæki (ef um er að ræða kerfi sem 
dregin eru upp með öðrum hætti skal afhenda 
jafngildar upplýsingar)

3.2.17.1. Eldsneyti: fljótandi jarðolíugas/jarðgas í H-
flokki/jarðgas í L-flokki/jarðgas í HL-flokki 
(1) (1)

3.2.17.2. Þrýstistillir/-stillar eða eimir/þrýstistillir/-
stillar) (1)

3.2.17.2.1. Tegund(-ir)

3.2.17.2.2. Gerð(-ir):

3.2.17.2.3. Fjöldi þrýstingslækkunarþrepa:
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A B C D E

3.2.17.2.4. Þrýstingur á lokaþrepi, lágmark:  .............  kPa 
– hámark. kPa

3.2.17.2.5. Fjöldi aðalstillingapunkta

3.2.17.2.6. Fjöldi stillingapunkta í lausagangi

3.2.17.2.7. Gerðarviðurkenningarnúmer

3.2.17.3. Eldsneytiskerfi: blöndunareining/gasinnsp-
rautun/vökvainnsprautun/bein innsprautun (1)

3.2.17.3.1. Stilling á styrk blöndunnar

3.2.17.3.2. Kerfislýsing og/eða skýringarmynd og teikn-
ingar

3.2.17.3.3. Gerðarviðurkenningarnúmer

3.2.17.4. Blöndunareining

3.2.17.4.1. Fjöldi

3.2.17.4.2. Tegund(-ir)

3.2.17.4.3. Gerð(-ir):

3.2.17.4.4. Staðsetning

3.2.17.4.5. Stillimöguleikar

3.2.17.4.6. Gerðarviðurkenningarnúmer

3.2.17.5. Innsprautun í soggrein

3.2.17.5.1. Innsprautun (einspunkts/margpunkta) (1)

3.2.17.5.2. Innsprautun: stöðug/samtímastillt/raðstillt (1)

3.2.17.5.3. Innsprautunarbúnaður

3.2.17.5.3.1. Tegund(-ir)

3.2.17.5.3.2. Gerð(-ir):

3.2.17.5.3.3. Stillimöguleikar

3.2.17.5.3.4. Gerðarviðurkenningarnúmer

3.2.17.5.4. Fæðidæla (ef við á)

3.2.17.5.4.1. Tegund(-ir)

3.2.17.5.4.2. Gerð(-ir):

3.2.17.5.4.3. Gerðarviðurkenningarnúmer

3.2.17.5.5. Innsprautunarloki(-lokar) með dælu
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3.2.17.5.5.1. Tegund(-ir)

3.2.17.5.5.2. Gerð(-ir):

3.2.17.5.5.3. Gerðarviðurkenningarnúmer

3.2.17.6. Bein innsprautun

3.2.17.6.1. Innsprautunardæla/þrýstistillir (1)

3.2.17.6.1.1. Tegund(-ir)

3.2.17.6.1.2. Gerð(-ir):

3.2.17.6.1.3 Tímastilling innsprautunar

3.2.17.6.1.4. Gerðarviðurkenningarnúmer

3.2.17.6.2. Innsprautunarloki(-lokar) með dælu

3.2.17.6.2.1. Tegund(-ir)

3.2.17.6.2.2. Gerð(-ir):

3.2.17.6.2.3. Þrýstingur við op eða línurit (2)

3.2.17.6.2.4. Gerðarviðurkenningarnúmer

3.2.17.7. Rafstýrieining

3.2.17.7.1. Tegund(-ir)

3.2.17.7.2. Gerð(-ir):

3.2.17.7.3. Stillimöguleikar

3.2.17.7.4. Kvörðunarnúmer hugbúnaðar

3.2.17.8. Sérstakur búnaður fyrir jarðgas

3.2.17.8.1. Afbrigði 1 (eingöngu þegar um er að ræða 
viðurkenningar á hreyflum m.t.t. nokkurra til-
tekinna samsetninga eldsneytis)

3.2.17.8.1.0.1. Sjálfvirk aðlögun? já/nei (1)

3.2.17.8.1.0.2. Kvörðun fyrir tiltekna samsetningu gass, 
jarðgas í H-flokki/jarðgas í L-flokki/jarðgas í 
HL-flokki (1)
Umbreyting fyrir tiltekna samsetningu gass, 
jarðgas í Ht-flokki/jarðgas í Lt-flokki/jarðgas 
í HLt-flokki (1)

3.2.17.8.1.1. metan (CH4):  ........................ grunngildi: % mólhlutfall ............. lágm.  % mólhlutfall 
hám.  ......................................% mólhlutfall

etan (C2H6)  ........................... grunngildi: % mólhlutfall ............. lágm.   % mólhlutfall 
hám.  ......................................% mólhlutfall

própan (C3H8):  ..................... grunngildi: % mólhlutfall ............. lágm.   % mólhlutfall 
hám.  ......................................% mólhlutfall

bútan (C4H10):  ...................... grunngildi: % mólhlutfall ............. lágm.   % mólhlutfall 
hám.  ......................................% mólhlutfall

C5/C5+:  .................................. grunngildi: % mólhlutfall ............. lágm.   % mólhlutfall 
hám.  ......................................% mólhlutfall

súrefni (O2):  ......................... grunngildi: % mólhlutfall ............. lágm.   % mólhlutfall 
hám.  ......................................% mólhlutfall

hvarftregar lofttegundir (N2, He, etc.):   grunngildi: % mólhlutfall lágm.   % mól-
hlutfall ...................................hám.  % mólhlutfall
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3.5.4. Koltvísýringslosun hreyfla í þungum ökutækj-
um

3.5.4.1. Massi koltvísýringslosunar í WHSC-prófun:  
 g/kWh

3.5.4.2. Massi koltvísýringslosunar í WHTC-prófun:  
 g/kWh

3.5.5. Eldsneytisnotkun hreyfla í þungum ökutækjum

3.5.5.1. Eldsneytisnotkun í WHSC-prófun:  ....  g/kWh

3.5.5.2. Eldsneytisnotkun í WHTC-prófun (5)   g/kWh.

3.6. Hitastig sem framleiðandi heimilar

3.6.1. Kælikerfi

3.6.1.1. Vökvakæling
Hámarkshiti við úttak:  .............................  K

3.6.1.2. Loftkæling

3.6.1.2.1. Viðmiðunarpunktur:

3.6.1.2.2. Hámarkshiti við viðmiðunarpunkt: 
.................................... K

3.6.2. Hámarksúttakshiti í innbyggða millikælikerf-
inu:  .............................................  K

3.6.3. Hámarkshiti útblásturs við þann punkt í 
útblástursröri eða -rörum sem er við ytri 
kraga útblástursgreinar eða greina eða hverf-
iþjöppu eða -þjappa:  ................. K

3.6.4. Hitastig eldsneytis:
Lágmark: K — hámark: K
Í dísilhreyflum við inntak innsprautunardæl-
unnar, í gashreyflum við síðasta þrep þrýstis-
tillis.

3.6.5. Hitastig smurolíu
Lágmark: K — hámark: K

3.8 Smurkerfi

3.8.1. Lýsing á kerfinu

3.8.1.1. Staðsetning olíubotnskálar

3.8.1.2. Olíugjöf (með dælu/inngjöf í inntak/blöndun 
við eldsneyti o.s.frv.) (1)

3.8.2. Smurdæla

3.8.2.1. Tegund(-ir)

3.8.2.2. Gerð(-ir):

3.8.3. Blöndun við eldsneyti
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3.8.3.1. Hlutfall

3.8.4. Olíukælir: já/nei (1)

3.8.4.1. Teikning(-ar)

3.8.4.1.1. Tegund(-ir)

3.8.4.1.2. Gerð(-ir):

2. HLUTI

NAUÐSYNLEGIR EIGINLEIKAR ÍHLUTA OG KERFA ÖKUTÆKJA AÐ ÞVÍ ER VARÐAR LOSUN MEÐ 

ÚTBLÆSTRI

Stofnhreyfill 
eða gerð 
hreyfils

Hreyflar í hreyflahópnum

A B C D E

3.1 Framleiðandi hreyfilsins

3.1.1. Hreyfilkóði framleiðanda (eins og hann er 
settur á hreyfilinn eða annars konar auðkenni)

3.1.2. Viðurkenningarnúmer (ef við á), þ.m.t. auð-
kennismerki fyrir eldsneyti:

3.2.2. Eldsneyti

3.2.2.3. Inntak eldsneytisgeymis: þröngt rennslisop/
merkimiði

3.2.3. Eldsneytisgeymir/-geymar

3.2.3.1. Aðaleldsneytisgeymir/-geymar

3.2.3.1.1. Fjöldi og rúmtak hvers geymis

3.2.3.2. Varaeldsneytisgeymir/-geymar

3.2.3.2.1. Fjöldi og rúmtak hvers geymis

3.2.8. Inntakskerfi

3.2.8.3.3. Raunverulegur undirþrýstingur í inntaki við 
nafnsnúningshraða hreyfils og við 100 % álag 
á ökutækið: kPa

3.2.8.4.2. Loftsía, teikningar:  ..................  eða  .............

3.2.8.4.2.1. Tegund(-ir)

3.2.8.4.2.2. Gerð(-ir):

3.2.8.4.3. Inntakshljóðdeyfir, teikningar

3.2.8.4.3.1. Tegund(-ir)

3.2.8.4.3.2. Gerð(-ir):

3.2.9. Útblásturskerfi

3.2.9.2. Lýsing og/eða teikning af útblásturskerfi
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3.2.9.2.2. Lýsing og/eða teikning þeirra hluta útblástur-
skerfisins sem eru ekki hluti af hreyfilkerfinu

3.2.9.3.1 Raunverulegur bakþrýstingur útblásturs við 
nafnsnúningshraða hreyfils og 100 % álag á 
ökutækið (einungis fyrir hreyfla með þjöppu-
kveikju):  ..................................................  kPa

3.2.9.7. Rúmtak útblásturskerfis:  .......................... dm3

3.2.9.7.1. Raunverulegt rúmtak alls útblásturskerfisins 
(ökutæki og hreyfilkerfi):  ........................ dm3

3.2.12.2.7. Innbyggt  greiningarkerf i  (OBD)

3.2.12.2.7.0. Notuð er annars konar viðurkenning, eins og 
hún er skilgreind í lið 2.4 í X. viðauka við 
reglugerð (ESB) nr. 582/2011. Já/nei

3.2.12.2.7.1. Íhlutir innbyggðs greiningarkerfis í ökutæki

3.2.12.2.7.2. Þar sem við á, tilvísun framleiðanda í upp-
lýsingamöppu varðandi ísetningu innbyggðs 
greiningarkerfis viðurkennds hreyfils í öku-
tæki

3.2.12.2.7.3. Skrifleg lýsing og/eða teikning af bilanavísi (6)

3.2.12.2.7.4. Skrifleg lýsing og/eða teikning af skilfleti fyrir 
samskipti milli ytra umhverfis og innbyggða 
greiningarkerfisins (6)

3.2.12.2.8. Kerf i  sem tryggja  ré t ta  virkni  NOx-
varnarráðstafana

3.2.12.2.8.0. Notuð er annars konar viðurkenning, eins og 
hún er skilgreind í lið 2.1 í XIII. viðauka við 
reglugerð (ESB) nr. 582/2011. Já/nei

3.2.12.2.8.1. Íhlutir kerfa í ökutæki sem tryggja rétta virkni 
NOx-varnarráðstafana

3.2.12.2.8.2. Virkjun skriðhams

„gerður óvirkur eftir endurræsingu“/„gerður 
óvirkur eftir eldsneytisáfyllingu“/„gerður 
óvirkur eftir að ökutæki er lagt“ (7)

3.2.12.2.8.3. Þar sem við á, tilvísun framleiðanda í upp-
lýsingamöppu varðandi ísetningu kerfis 
viðurkennds hreyfils sem tryggir rétta virkni 
NOx-varnarráðstafana í ökutæki

3.2.12.2.8.4. Skrifleg lýsing og/eða teikning af 
viðvörunarmerki (6)

3.2.12.2.8.5. Upphitaður/óupphitaður geymir fyrir virka efnið 
og skömmtunarkerfi (sjá lið 2.4 í XIII. viðauka 
við reglugerð (ESB) nr. 582/2011)
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Viðbætir

við upplýsingaskjal

UPPLÝSINGAR UM PRÓFUNARSKILYRÐI

1. Kerti

1.1.  Tegund:

1.2.  Gerð:

1.3.  Neistabil:

2. Háspennukefli

2.1.  Tegund:

2.2.  Gerð:

3. Smurolía

3.1.  Tegund:

3.2.  Gerð: (tilgreinið hundraðshluta olíu í blöndu ef smurolíu og eldsneyti er blandað saman)

4. Búnaður sem hreyfill knýr

4.1.  Afl, sem notað er af aukabúnaði, þarf eingöngu að ákvarða,

a)  ef aukabúnaður sem er nauðsynlegur er ekki á hreyflinum, og/eða

b)  ef aukabúnaður sem er ekki nauðsynlegur er á hreyflinum.

 Ath: ólíkar kröfur eru gerðar til búnaðar sem hreyfill knýr í losunarprófunum og aflprófunum.

4.2.  Listi og sanngreinandi upplýsingar:

4.3.  Afl sem er notað við snúningshraða sem er sérstakur fyrir losunarprófunina

Tafla 1

Afl sem er notað við snúningshraða sem er sérstakur fyrir losunarprófunina

Búnaður Lausa-
gangur

Lítill hraði Mikill 
hraði

Æskilegur 
hraði (2)

n95h

Pa

Aukabúnaður sem krafist er skv. 7. 
viðbæti í viðauka 4B við reglugerð 
efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49

Pb

Aukabúnaður sem ekki er krafist skv. 
7. viðbæti viðauka 4B við reglugerð 
efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49

5. Afköst hreyfils (sem framleiðandi gefur upp) (8)

5.1.  Snúningshraði hreyfils sem er notaður við losunarprófun skv. III. viðauka (9)

 Lítill hraði (nlo)  ............................................................................................................................. snún./mín.

 Mikill hraði (nhi)  ........................................................................................................................... snún./mín.

 Hraði í lausagangi  ......................................................................................................................... snún./mín.
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 Æskilegur hraði  ............................................................................................................................ snún./mín.

 n95h  .............................................................................................................................................. snún./mín.

5.2.  Uppgefin gildi fyrir aflprófun skv. XIV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 582/2011

5.2.1.  Hraði í lausagangi  ........................................................................................................................................... 
snún./mín.

5.2.2.  Hraði við hámarksafl  ...................................................................................................................................... 
snún./mín.

5.2.3.  Hámarksafl  ..................................................................................................................................................... kW

5.2.4.  Hraði við hámarkssnúningsvægi  .................................................................................................................... 
snún./mín.

5.2.5.  Hámarkssnúningsvægi  .................................................................................................................................... Nm

6. Upplýsingar um aflmælisstillingu (ef við á)

6.3.  Upplýsingar um stillingu aflmælis við fastan álagsferil (ef við á)

6.3.1.  Önnur aðferð við aflmælisstillingu (já/nei)

6.3.2.  Tregðumassi (kg):

6.3.3.  Raungildi afls sem notað er við 80 km/klst. ásamt tapi ökutækisins við akstur á aflmælinum (kW)

6.3.4.  Raungildi afls sem notað er við 50 km/klst. ásamt tapi ökutækisins við akstur á aflmælinum (kW)

6.4.  Upplýsingar um stillingu aflmælis við breytilegan álagsferil (ef við á)

6.4.1.  Fríhjólunarupplýsingar frá prófunarbraut.

6.4.2.  Tegund og gerð hjólbarða:

6.4.3.  Hjólbarðastærð (framan/aftan):

6.4.4.  Þrýstingur í hjólbörðum (framan/aftan) (kPa):

6.4.5.  Prófunarmassi ökutækis með ökumanni (kg):

6.4.6  Gögn um fríhjólun á vegi (ef við á)

Tafla 2

Gögn um fríhjólun á vegi

V (km/klst) V2 (km/klst) V1 (km/klst) Meðaltal leiðrétts fríhjólunartíma

120

100

80

60

40

20
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6.4.7.  Meðaltal leiðrétts afls á vegi (ef við á)

Tafla 3

Meðaltal leiðrétts afls á vegi

V (km/klst) leiðrétt afl (kW)

120

100

80

60

40

20

7. Prófunarskilyrði fyrir prófun innbyggðs greiningarkerfis

7.1.  Prófunarlota sem er notuð við sannprófun innbyggðs greiningarkerfis:

7.2.  Fjöldi formeðhöndlunarlota sem eru notaðar áður en innbyggða greiningarkerfið er sannprófað:

______



7.2.2013 Nr. 9/47EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

5. viðbætir

Fyrirmynd að EB-gerðarviðurkenningarvottorði hreyfilgerðar/íhlutar sem aðskilinnar tæknieiningar.

Neðanmálsskýringar er að finna í 10. viðbæti við þennan viðauka.

Hámarksstærð: A4 (210 × 297 mm)

EB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ

Tilkynning um:

– EB-gerðarviðurkenningu (1)

– rýmkun EB-gerðarviðurkenningar (1)

– synjun EB-gerðarviðurkenningar (1)

– afturköllun EB-gerðarviðurkenningar (1)

á gerð /íhlutar/aðskilinnar tæknieiningar (1) með hliðsjón af reglugerð (EB) nr. 595/2009 eins og henni er hrint í 
framkvæmd með reglugerð (ESB) nr. 582/2011.

Reglugerð (EB) nr. 595/2009 og reglugerð (ESB) nr. 582/2011 eins og þeim var síðast breytt með  .............................

EB-gerðarviðurkenningarnúmer:

Ástæða rýmkunar:

I. ÞÁTTUR

0.1.  Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda):

0.2.  Gerð:

0.3.  Gerðarauðkenni, ef slíkt er á íhlutnum/aðskildu tæknieiningunni (1) (a):

0.3.1.  Staðsetning auðkennisins:

0.4.  Heiti og heimilisfang framleiðanda:

0.5.  Staðsetning og aðferð við að festa EB-gerðarviðurkenningarmerkið á, ef um er að ræða íhluti og aðskildar 
tæknieiningar:

0.6.  Heiti og heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja:

0.7.  Nafn og heimilisfang fulltrúa framleiðandans (ef einhver)

II. ÞÁTTUR

1.  Viðbótarupplýsingar (ef við á): sjá viðbót

2.  Tækniþjónusta sem annast prófanirnar:

3.  Dagsetning prófunarskýrslu:

4.  Númer prófunarskýrslu:

5.  Athugasemdir (ef einhverjar eru): sjá viðbót

6.  Staður:

7.  Dagsetning:

8.  Undirskrift:

Fylgiskjöl: Upplýsingasafn.

Prófunarskýrsla.

______

Stimpill
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Viðbót

við vottorð um EB-gerðarviðurkenningu nr. …

1.  VIÐBÓTARUPPLÝSINGAR

1.1.  Veita skal eftirfarandi upplýsingar vegna gerðarviðurkenningar ökutækis sem hreyfli hefur verið komið fyrir í:

1.1.1.  Tegund hreyfils (heiti fyrirtækis):

1.1.2.  Gerð og verslunarheiti (nefnið hugsanleg afbrigði):

1.1.3.  Kóði framleiðanda eins og hann er settur á hreyfilinn:

1.1.4.  Ökutækjaflokkur (ef við á) (b):

1.1.5.  Hreyflaflokkur: Dísilolía/bensín/fljótandi jarðolíugas/jarðgas í H-flokki/jarðgas í L-flokki/jarðgas í HL –
flokki/etanól (ED95)/etanól (E85) (1)

1.1.6.  Heiti og heimilisfang framleiðanda:

1.1.7.  Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda (ef einhver):

1.2.  Ef hreyfillinn, sem um getur í lið 1.1, hefur fengið gerðarviðurkenningu sem aðskilin tæknieining:

1.2.1.  Gerðarviðurkenningarnúmer hreyfils / hóps hreyfla (1):

1.2.2.  Kvörðunarnúmer hugbúnaðar í rafstýringareiningu hreyfilsins (ECU):

1.3.  Gefa skal eftirfarandi upplýsingar vegna gerðarviðurkenningar hreyfils/hreyflaflokks (1) sem að skilinnar tækni-
einingar (aðstæður sem taka ber tillit til við ísetningu hreyfils í ökutæki):

1.3.1.  Hámarks- og/eða lágmarksundirþrýstingur við inntak:

1.3.2.  Leyfilegur hámarksbakþrýstingur:

1.3.3.  Rúmtak útblásturskerfis:

1.3.4.  Takmörkun á notkun (ef einhver er):

1.4.  Losun hreyfils/ stofnhreyfils (1):

 Spillistuðull (DF): reiknaður út/fastákveðinn (1)

 Tilgreina skal spillistuðulsgildin og losunina í WHSC- (ef við á) og WHTC-prófunum í töflunni að neðan

 Ef hreyflar sem eru knúnir samþjöppuðu jarðgasi og fljótandi jarðolíugasi eru prófaðir með mismunandi 
gerðum viðmiðunareldsneytis, þá skulu töflurnar endurteknar fyrir hverja gerð viðmiðunareldsneytis.

1.4.1. WHSC-prófun

Tafla 4

WHSC-prófun

WHSC-prófun (ef við á)

NS

Fleiri/viðbót (1)

CO THC NOx Massi efnisagna NH3 Fjöldi efnisagna

Losun
CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

Massi efnisagna

(mg/kWh)

NH3

milljónarhlutar

Fjöldi efnisagna

(#/kWh)

Niðurstaða 
prófunar

Reiknuð með 
spillistuðli

Massi koltvísýringslosunar:  .....................................................................................................................  g/kWh

Eldsneytisnotkun  ......................................................................................................................................  g/kWh
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1.4.2. WHTC-prófun

Tafla 5

WHTC-prófun

WHTC-prófun

Spillistuðull (DF)

Fleiri/viðbót (1)

CO THC NOx Massi 
efnisagna

NH3 Fjöldi 
efnisagna

Losun CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

Massi 
efnisagna

(mg/kWh)

NH3

milljónarhlutar

Fjöldi 
efnisagna

Kaldræsing

Heitræsing án endurnýjunar

Heitræsing með endurnýjun (1)

kr,u (fleiri/viðbót) (1)

kr,d (fleiri/viðbót) (1)

Vegin niðurstaða úr prófun

Lokaniðurstaða úr prófun með 
spillistuðli

Massi koltvísýringslosunar:  .....................................................................................................................  g/kWh

Eldsneytisnotkun  ......................................................................................................................................  g/kWh

1.4.3. Prófun í lausagangi

Tafla 6

Prófun í lausagangi

Prófun
CO-gildi

(% rúmmál)
Lambda (1) Snúningshraði (mín–1) Hitastig smurolíu (°C)

Prófun við hægan 
lausagang

Á ekki við

Prófun við hraðan 
lausagang

1.5 Aflmæling

1.5.1. Hreyfilafl mælt á prófunarbekk

Tafla 7

Hreyfilafl mælt á prófunarbekk

Mældur snúningshraði (snún./mín.)

Mælt eldsneytisstreymi (g/h)

Mælt snúningsvægi (Nm)

Mælt afl (kW)

Loftþrýstingur (kPa)

Vatnsgufuþrýstingur (kPa)

Hitastig inntakslofts (K)

Aflleiðréttingarstuðull

Leiðrétt afl (kW)

Aukaafl (kW) (1)

Nettóafl (kW)

Nettósnúningsvægi (Nm)

Leiðrétt, sértæk eldsneytisnotkun (g/kWh)

1.5.2. Viðbótarupplýsingar

______
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6. viðbætir

Fyrirmynd að EB-gerðarviðurkenningarvottorði ökutækjagerðar með viðurkenndan hreyfil

Neðanmálsskýringar er að finna í 10. viðbæti við þennan viðauka.

Hámarksstærð: A4 (210 × 297 mm)

EB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ

Tilkynning um:
– EB-gerðarviðurkenningu (1)
– rýmkun EB-gerðarviðurkenningar (1)
– synjun EB-gerðarviðurkenningar (1)
– afturköllun EB-gerðarviðurkenningar (1)

á gerð ökutækis með viðurkenndan hreyfil með hliðsjón af reglugerð (EB) nr. 595/2009 eins og henni er hrint í 
framkvæmd með reglugerð (ESB) nr. 582/2011.

Reglugerð (EB) nr. 595/2009 og reglugerð (ESB) nr. 582/2011 eins og þeim var síðast breytt með  .............................

EB-gerðarviðurkenningarnúmer:

Ástæða rýmkunar:

I. ÞÁTTUR

0.1.  Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda):

0.2.  Gerð:

0.3.  Gerðarauðkenni, ef slíkt er á íhlutnum/aðskildu tæknieiningunni (1) (a):

0.3.1.  Staðsetning auðkennisins:

0.4.  Heiti og heimilisfang framleiðanda:

0.5.  Staðsetning og aðferð við að festa EB-gerðarviðurkenningarmerkið á, ef um er að ræða íhluti og aðskildar 
tæknieiningar:

0.6.  Heiti og heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja:

0.7.  Nafn og heimilisfang fulltrúa framleiðandans (ef einhver)

II. ÞÁTTUR

1.  Viðbótarupplýsingar (ef við á): sjá viðbót

2.  Tækniþjónusta sem annast prófanirnar:

3.  Dagsetning prófunarskýrslu:

4.  Númer prófunarskýrslu:

5.  Athugasemdir (ef einhverjar eru): sjá viðbót

6.  Staður:

7.  Dagsetning:

8.  Undirskrift:

______

Stimpill
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7. viðbætir

Fyrirmynd að EB-gerðarviðurkenningarvottorði fyrir gerðir ökutækja með tilliti til kerfis

Neðanmálsskýringar er að finna í 10. viðbæti við þennan viðauka.

Hámarksstærð: A4 (210 × 297 mm)

EB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ

Tilkynning um:

– EB-gerðarviðurkenningu (1)

– rýmkun EB-gerðarviðurkenningar (1)

– synjun EB-gerðarviðurkenningar (1)

– afturköllun EB-gerðarviðurkenningar (1)

á gerð ökutækis með tilliti til kerfis með hliðsjón af reglugerð (EB) nr. 595/2009 (2) eins og henni er hrint í framkvæmd 
með reglugerð (ESB) nr. 582/2011.

Reglugerð (EB) nr. 595/2009 og reglugerð (ESB) nr. 582/2011 eins og þeim var síðast breytt með ...

EB-gerðarviðurkenningarnúmer:

Ástæða rýmkunar:

I. ÞÁTTUR

0.1.  Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda):

0.2.  Gerð:

0.2.1.  Verslunarheiti (ef til er):

0.3.  Gerðarauðkenni ef slíkt er á ökutækinu (1) (a):

0.3.1.  Staðsetning auðkennisins:

0.4.  Ökutækjaflokkur (b):

0.5.  Heiti og heimilisfang framleiðanda:

0.6.  Heiti og heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja:

0.7.  Nafn og heimilisfang fulltrúa framleiðandans (ef einhver):

II. ÞÁTTUR

1.  Viðbótarupplýsingar (ef við á): sjá viðbót

2.  Tækniþjónusta sem annast prófanirnar:

3.  Dagsetning prófunarskýrslu:

4.  Númer prófunarskýrslu:

5.  Athugasemdir (ef einhverjar eru): sjá viðbót

6.  Staður:

7.  Dagsetning:

8.  Undirskrift:

Fylgiskjöl: Upplýsingasafn.

Prófunarskýrsla.

Viðbót

______

Stimpill
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Viðbót

við vottorð um EB-gerðarviðurkenningu nr. …

1.  VIÐBÓTARUPPLÝSINGAR

1.1.  Veita skal eftirfarandi upplýsingar vegna gerðarviðurkenningar ökutækis sem hreyfli hefur verið komið fyrir í:

1.1.1.  Tegund hreyfils (heiti fyrirtækis):

1.1.2.  Gerð og verslunarheiti (nefnið hugsanleg afbrigði):

1.1.3.  Kóði framleiðanda eins og hann er settur á hreyfilinn:

1.1.4.  Ökutækjaflokkur (ef við á):

1.1.5.  Hreyflaflokkur: Dísilolía/bensín/fljótandi jarðolíugas/jarðgas í H-flokki/jarðgas í L-flokki/jarðgas í HL –
flokki/etanól (ED95)/etanól (E85) (1)

1.1.6.  Heiti og heimilisfang framleiðanda:

1.1.7.  Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda (ef einhver):

1.2.  Ef hreyfillinn, sem um getur í lið 1.1, hefur fengið gerðarviðurkenningu sem aðskilin tæknieining:

1.2.1.  Gerðarviðurkenningarnúmer hreyfils / hóps hreyfla (1):

1.2.2.  Kvörðunarnúmer hugbúnaðar í rafstýrieiningu hreyfilsins (ECU):

1.3.  Gefa skal eftirfarandi upplýsingar vegna gerðarviðurkenningar hreyfils/hreyflaflokks (1) sem aðskilinnar tækni-
einingar (aðstæður sem taka ber tillit til við ísetningu hreyfils í ökutæki):

1.3.1.  Hámarks- og/eða lágmarksundirþrýstingur við inntak:

1.3.2.  Leyfilegur hámarksbakþrýstingur:

1.3.3.  Rúmtak útblásturskerfis:

1.3.4.  Takmörkun á notkun (ef einhver er):

1.4.  Losun hreyfils/ stofnhreyfils (1):

 Spillistuðull (DF): reiknaður út/fastákveðinn (1)

 Tilgreina skal spillistuðulsgildin og losunina í WHSC- (ef við á) og WHTC-prófunum í töflunni að neðan

 Ef hreyflar sem eru knúnir samþjöppuðu jarðgasi og fljótandi jarðolíugasi eru prófaðir með mismunandi 
gerðum viðmiðunareldsneytis, þá skulu töflurnar endurteknar fyrir hverja gerð viðmiðunareldsneytis.

1.4.1. WHSC-prófun

Tafla 4

WHSC-prófun

WHSC-prófun (ef við á)
Spillistuðull (DF)

Fleiri/viðbót (1)

CO THC NOx
Massi efnisagna NH3 Fjöldi efnisagna

Losun
CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)
NOx

(mg/kWh)

Massi efnisagna

(mg/kWh)

NH3

milljónarhlutar

Fjöldi efnisagna

(#/kWh)

Niðurstaða 
prófunar

Reiknuð með 
spillistuðli

Massi koltvísýringslosunar:  .....................................................................................................................  g/kWh

Eldsneytisnotkun  ......................................................................................................................................  g/kWh
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1.4.2. WHTC-prófun

Tafla 5

WHTC-prófun

WHTC-prófun

Spillistuðull (DF)

Fleiri/viðbót (1)

CO THC NOx
Massi 

efnisagna NH3
Fjöldi 

efnisagna

Losun
CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

Massi 
efnisagna

(mg/kWh)

NH3

milljónar-
hlutar

Fjöldi 
efnisagna

Kaldræsing

Heitræsing án endurnýjunar

Heitræsing með endurnýjun (1)

kr,u (fleiri/viðbót) (1)

kr,d (fleiri/viðbót) (1)

Vegin niðurstaða úr prófun

Lokaniðurstaða úr prófun með 
spillistuðli

Massi koltvísýringslosunar:  .....................................................................................................................  g/kWh

Eldsneytisnotkun  ......................................................................................................................................  g/kWh

1.4.3. Prófun í lausagangi

Tafla 6

Prófun í lausagangi

Prófun
CO-gildi

(% rúmmál)
Lambda (1) Snúningshraði 

(mín–1) Hitastig smurolíu (°C)

Prófun við hægan 
lausagang

Á ekki við

Prófun við hraðan 
lausagang

1.5 Aflmæling

1.5.1. Hreyfilafl mælt á prófunarbekk

Tafla 7

Hreyfilafl mælt á prófunarbekk

Mældur snúningshraði (snún./mín.)

Mælt eldsneytisstreymi (g/h)

Mælt snúningsvægi (Nm)

Mælt afl (kW)

Loftþrýstingur (kPa)

Vatnsgufuþrýstingur (kPa)

Hitastig inntakslofts (K)

Aflleiðréttingarstuðull

Leiðrétt afl (kW)

Aukaafl (kW) (1)

Nettóafl (kW)

Nettósnúningsvægi (Nm)

Leiðrétt, sértæk eldsneytisnotkun (g/kWh)

1.5.2. Viðbótarupplýsingar

______
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8. viðbætir

Dæmi um EB-gerðarviðurkenningarmerki

Viðurkenningarmerkið í þessum viðbæti sem er fest á hreyfil sem er viðurkenndur sem aðskilin tæknieining 
sýnir að viðkomandi gerð hefur verið viðurkennd í Belgíu (e 6) samkvæmt þessari reglugerð. Fyrstu tveir 
tölustafirnir í viðurkenningarnúmerinu (00) gefa til kynna að þessi hreyfill hafi verið viðurkenndur sem aðskilin 
tæknieining samkvæmt þessari reglugerð. Næstu fjórir tölustafirnir (0004) eru grunnnúmer gerðarviðurkenningar sem 
gerðarviðurkenningaryfirvald úthlutar hreyfli sem er viðurkenndur sem aðskilin tæknieining.

______
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9. viðbætir

Númerakerfi EB-gerðarviðurkenningarvottorðs

1.  Liður 3 í EB-gerðarviðurkenningarnúmeri sem gefið er út skv. 1. mgr. 6. gr., 1. mgr. 8. gr. og 1. mgr. 10. 
gr. skal fela í sér númer framkvæmdarreglugerðarinnar eða nýjustu reglugerðar um breytingu sem við á um 
EB-gerðarviðurkenninguna. Á eftir þessu númeri skal fylgja bókstafur sem auðkennir kröfur sem gerðar eru til 
innbyggðra greiningarkerfa og sértækra afoxunarkerfa með hvötum í samræmi við töflu 1.

Tafla 1

Rittákn NOx OTL (1) PM OTL (2)
Gæði og 

notkun virks 
efnis

Framkvæmd 
Dagsetning 

framkvæmdar: öll 
ökutæki

Síðasta 
dagsetning 
skráningar

A Röðin „tímabil 
innleiðingar í 
áföngum“ i töflum 
1 og 2

Frammistaða 
Vöktun (3)

Innleiðing í 
áföngum (4)

31.12.2012 31.12.2013 1.9.2015

B Röðin „tímabil 
innleiðingar í 
áföngum“ i töflum 
1 og 2

Röðin „tímabil 
innleiðingar 
í áföngum“ i 
töflu 1

Innleiðing í 
áföngum (4) 

1.9.2014 1.9.2015 31.12.2016

C Röðin „almennar 
kröfur“ i töflum 
1 og 2

Röðin 
„almennar 
kröfur“ i töflu 1

Almennar (5) 31.12.2015 31.12.2016

(1) „viðmiðunarmörk innbyggða greiningarkerfisins fyrir NO
x
 (NO

x
 OTL)“ vöktunarkröfur sem settar eru fram í töflum 1 og 2 í X. viðauka.

(2) „viðmiðunarmörk innbyggða greiningarkerfisins að því er varðar efnisagnir (PM OTL)“ vöktunarkröfur sem settar eru fram í töflu 1 í X. viðauka.

(3) Kröfur varðandi „vöktun á frammistöðu“ sem settar eru fram í lið 2.3.3.3 í X. viðauka

(4) Kröfur að því er varðar „innleiðingu í áföngum“ varðandi gæði og notkun virks efnis sem settar eru fram í liðum 7.1.1.1 og 8.4.1.1 í XIII. viðauka.

(5) „Almennar“ kröfur varðandi gæði og notkun virks efnis sem settar eru fram í liðum 7.1.1 og 8.4.1 í XIII. viðauka
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10. viðbætir

Skýringar

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

2)  Tilgreinið vikmörk.

3)  Tilgreinið efri og lægri gildi fyrir hvert afbrigði.

4)  Skráið ef um er að ræða stakan hóp hreyfla með innbyggðu greiningarkerfi sem ekki hefur þegar verið skráður í 
upplýsingamöppuna/-möppurnar sem um getur í línu 3.2.12.2.7.0.4.

5)  Eldsneytisnotkun í samanlögðum WHTC-prófunum, þ.m.t. kalda og heita hlutanum skv. VIII. viðauka.

6)  Skráið ef það hefur ekki þegar verið skráð í upplýsingunum sem um getur í lið 3.2.12.2.7.1.1.

7)  Strikið yfir það sem á ekki við.

8)  Upplýsingar varðandi afköst hreyfils skulu einungis veittar fyrir stofnhreyfilinn.

9)  Tilgreina skal vikmörk, þau skulu vera innan ± 3 % af gildunum sem framleiðandi gefur upp.

a)  Ef í gerðarauðkenni eru rittákn sem varða ekki lýsingu á gerð ökutækis, íhlutar eða aðskilinnar tæknieiningar 
sem þetta gerðarviðurkenningarvottorð nær til skal setja spurningarmerki í stað rittáknanna (t.d. ABC?123??).

b)  Flokkað samkvæmt skilgreiningum í lið A í II. viðauka við tilskipun 2007/46/EB.

l)  Þessa tölu skal námunda að næsta tíunda hluta úr millímetra.

m)  Þetta gildi skal reikna og námunda að næsta cm3.

n)  Ákvarðað í samræmi við kröfur XIV. viðauka.

______
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II. VIÐAUKI

SAMRÆMI HREYFLA EÐA ÖKUTÆKJA Í NOTKUN

1.  INNGANGUR

1.1.  Í þessum viðauka eru settar fram kröfur að því er varðar að kanna og sýna fram á samræmi hreyfla og 
ökutækja í notkun.

2.  AÐFERÐ VIÐ SAMRÆMISPRÓFUN ÖKUTÆKJA Í NOTKUN

2.1.  Sýna skal fram á samræmi ökutækja eða hreyfla hreyflahóps í notkun með því að prófa ökutæki á vegi 
og aka því samkvæmt eðlilegu akstursmynstri þess, við eðlileg skilyrði og með eðlilegum farmþunga. 
Prófun á samræmi ökutækja í notkun skal vera dæmigerð fyrir ökutæki sem er ekið eftir raunverulegum 
akstursleiðum sínum, með eðlilegri hleðslu og af atvinnubílstjóranum sem að jafnaði ekur viðkomandi 
ökutæki. Ef ökutæki er stjórnað af einhverjum öðrum en þeim atvinnubílstjóra sem að jafnaði stjórnar 
viðkomandi ökutæki, þá skal ökumaðurinn sem leysir hann af hólmi búa yfir hæfni og þjálfun til að 
stjórna ökutækjum í þeim undirflokki sem verið er að prófa.

2.2.  Ef talið er að eðlileg skilyrði við prófun tiltekins ökutækis sem er í notkun samrýmist ekki réttri 
framkvæmd prófana getur framleiðandinn eða viðurkenningaryfirvaldið óskað eftir því að aðrar 
akstursleiðir eða annar farmþungi verði notaður.

2.3.  Framleiðandinn skal sýna viðurkenningaryfirvaldinu fram á að hið valda ökutæki, akstursmynstur, 
skilyrði og farmþungi séu dæmigerð fyrir allan hreyflahópinn. Kröfurnar sem tilgreindar eru í liðum 
4.1 og 4.5 skulu notaðar til að ákvarða hvort akstursmynstur og farmþungi teljist ásættanleg fyrir 
samræmisprófun í notkun.

2.4.  Framleiðandinn skal greina frá áætlun og úrtaksáætlun fyrir samræmisprófun þegar upphafleg 
gerðarviðurkenning nýs hreyflahóps fer fram.

2.5.  Litið skal svo á að ökutæki sem ekki eru búin samskiptaskilfleti sem gerir kleift að safna nauðsynlegum 
göngum frá rafstýrieiningunni eins og tilgreint er í liðum 5.2.1 og 5.2.2 í I. viðauka, sem vantar gögn um, 
eða þar sem gagnasamskiptareglur eru ekki í samræmi við staðla, séu ekki í samræmi við kröfur.

2.6.  Ef söfnun gagna frá rafstýrieiningunni hefur áhrif á losun eða afköst ökutækis, þá telst viðkomandi 
ökutæki ekki vera í samræmi við kröfur.

3.  VAL HREYFILS EÐA ÖKUTÆKIS

3.1.  Í kjölfar gerðarviðurkenningar hreyflahóps skal framleiðandinn framkvæma prófun á hreyfli í notkun 
á viðkomandi hreyflahópi innan 18 mánaða frá fyrstu skráningu ökutækis sem búið er hreyfli úr þeim 
hópi. Ef um er að ræða fjölþrepa gerðarviðurkenningu er með fyrstu skráningu átt við fyrstu skráningu 
fullbúins ökutækis í áföngum.

 Prófunin skal endurtekin a.m.k. á tveggja ára fresti fyrir hvern hreyflahóp reglulega í ökutækjum allan 
nýtingartíma þess eins og tilgreint er í 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 595/2009.

 Að beiðni framleiðandans má hætta prófun fimm árum eftir að framleiðslu er hætt.

3.1.1.  Úrtaka, þar sem a.m.k. þrír hreyflar eru í úrtaki, skal miðast við að líkur á að framleiðslulota standist 
prófun þar sem 20 % ökutækja eða hreyfla eru gallaðir séu 0,90 (áhætta framleiðanda = 10 %), en líkur 
á að framleiðslulota, þar sem 60 % ökutækja eða hreyfla eru gallaðir, sé samþykkt séu 0,10 (áhætta 
neytanda = 10 %).

3.1.2.  Prófunarstærðin sem sýnir samanlagðan fjölda ófullnægjandi prófa við n-th prófun skal ákvörðuð fyrir 
úrtakið.

3.1.3.  Ákvörðun um hvort lota standist eða standist ekki prófun skal tekin á grundvelli eftirfarandi krafna:

a)  ef talan úr prófuninni er hærri en viðmiðunartalan fyrir fullnægjandi niðurstöðu miðað við 
þá úrtaksstærð sem kemur fram í töflu 1 fæst fullnægjandi niðurstaða fyrir viðkomandi 
framleiðslulotu,

b)  ef talan úr prófuninni er lægri en viðmiðunartalan fyrir ófullnægjandi niðurstöðu miðað við 
þá úrtaksstærð sem kemur fram í töflu 1 fæst ófullnægjandi niðurstaða fyrir viðkomandi 
framleiðslulotu,

c)  að öðrum kosti er enn einn hreyfill prófaður samkvæmt þessum viðauka og útreikningsaðferðinni 
beitt aftur á úrtakið sem er einni einingu stærra en áður.
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 Í töflu 1 eru viðmiðunartölur fyrir fullnægjandi og ófullnægjandi niðurstöður reiknaðar með alþjóðastaðli 
ISO 8422/1991.

Tafla 1

Viðmiðunartölur fyrir fullnægjandi og ófullnægjandi niðurstöður í úrtaksáætlun

Lágmarksstærð úrtaks: 3

Uppsafnaður fjöldi prófaðra hreyfla
(stærð úrtaks)

Viðmiðunartala fyrir fullnægjandi 
niðurstöður

Viðmiðunartala fyrir ófullnægjandi 
niðurstöður

3 — 3

4 0 4

5 0 4

6 1 4

7 1 4

8 2 4

9 2 4

10 3 4

 Viðurkenningaryfirvaldið skal viðurkenna hina völdu hreyfla og samskipan ökutækis áður en prófun 
hefst. Valið skal framkvæmt með því að kynna viðurkenningaryfirvaldinu viðmiðanirnar sem val 
einstakra ökutækja byggist á.

3.2.  Aðeins má velja hreyfla og ökutæki sem eru notuð og skráð í Sambandinu. Ökutækið skal hafa verið í 
notkun í a.m.k. 25 000 km.

3.3.  Viðhaldsskýrsla skal liggja fyrir vegna hvers ökutækis sem sýnir að ökutækinu hafi verið rétt við haldið 
og fært til þjónustuskoðunar í samræmi við tilmæli framleiðandans.

3.4.  Athuga skal innbyggða greiningarkerfið til að kanna hvort hreyfillinn starfi rétt. Sérhverja vísbendingu 
um bilun og kóða sem sýna hvort kerfið sé til reiðu í minni innbyggða greiningarkerfisins skal skrá og 
framkvæma skal allar nauðsynlegar viðgerðir.

 Ekki er nauðsynlegt að gera við hreyfla sem sýna bilun í flokki C áður en prófun hefst. Ekki skal hreinsa 
út greiningarkóða bilana (DTC).

 Ekki skal prófa hreyfla þar sem einn teljaranna, sem kveðið er á um í XIII. viðauka, sýnir ekki „0“. 
Viðurkenningaryfirvöldum skal tilkynnt um slík tilvik.

3.5.  Hreyfillinn eða ökutækið skulu ekki bera nein merki misnotkunar (t.d. ofhleðslu, notkunar rangs 
eldsneytis eða annarrar misnotkunar) eða annarra þátta (t.d. að átt hafi verið við það) sem gætu haft áhrif 
á mengunarvarnargetu. Tekið skal mið af bilanakóða innbyggða greiningarkerfisins og upplýsingum um 
fjölda klukkustunda sem hreyfill hefur verið í gangi sem vistaðar eru í tölvunni.

3.6.  Allir íhlutir mengunarvarnakerfis ökutækisins skulu vera í samræmi við á sem tilgreindir eru í viðeigandi 
gerðarviðurkenningarskjölum.

3.7.  Í samráði við viðurkenningaryfirvald getur framleiðandi framkvæmt prófun á samræmi í notkun á færri 
hreyflum eða ökutækjum en þeim fjölda sem gefinn er upp í lið 3.1, ef fjöldi hreyfla sem framleiddir eru 
innan hreyflahóps er minni en 500 einingar á ári.

4.  AÐSTÆÐUR VIÐ PRÓFUN

4.1. Farmþungi ökutækis

 Í tengslum við prófun ökutækja sem eru í notkun er heimilt að búa til endurgerð af farminum og nota 
gervifarmþunga.

 Ef ekki eru fyrir hendi tölfræðilegar upplýsingar til að sýna fram á að farmþunginn sé dæmigerður fyrir 
viðkomandi ökutæki, þá skal farmþungi ökutækisins vera 50 til 60 % af hámarksfarmþunga ökutækisins.
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 Hámarksfarmþungi er mismunurinn milli tæknilega leyfilegs hámarksmassa ökutækisins með hleðslu og 
massa ökutækisins tilbúins til aksturs, eins og tilgreint er I. viðauka við tilskipun 2007/46/EB.

4.2. Umhverfisskilyrði

 Prófunin skal framkvæmd við umhverfisskilyrði sem uppfylla eftirfarandi:

 Loftþrýstingur skal vera 82,5 kPa eða hærri,

 Hitastig skal vera 266 K (– 7 °C) eða hærra, og lægra eða jafnt hitastigi sem er ákvarðað með eftirfarandi 
jöfnu við tilgreindan loftþrýsting:

T = – 0,4514 × (101,3 – pb) + 311

 þar sem:

– T er umhverfishiti, K

– pb er loftþrýstingur, kPa

4.3. Hitastig á kælivökva hreyfils

 Hitastig á kælivökva hreyfils skal vera í samræmi við lið 2.6.1 í 1. viðbæti.

4.4.  Smurolía, eldsneyti og virkt efni skulu vera innan forskriftanna sem framleiðandinn gefur út.

4.4.1. Smurolía

 Taka skal sýni úr olíu.

4.4.2. Eldsneyti

 Prófunareldsneytið skal vera markaðseldsneyti sem fellur undir tilskipun 98/70/EB og viðeigandi CEN-
staðla eða viðmiðunareldsneyti sem tilgreint er í IX. viðauka við þessa reglugerð. Taka skal sýni úr 
eldsneyti.

4.4.2.1.  Ef framleiðandinn hefur lýst því yfir, í samræmi við 1. lið I. viðauka við þessa reglugerð, að mögulegt 
verði að uppfylla kröfur þessarar reglugerðar að því varðar tegundir markaðseldsneytis sem gefnar eru 
upp í lið 3.2.2.2.1 í 4. viðbæti við I. viðauka þessarar reglugerðar, þá skulu prófanir framkvæmdar á 
a.m.k. einni af hinum uppgefnu tegundum markaðseldsneytis eða á blöndu hinna uppgefnu tegunda 
markaðseldsneytis og þeirra tegunda markaðseldsneytis sem falla undir tilskipun 98/70/EB og viðeigandi 
CEN-staðla.

4.4.3. Virkt efni

 Taka skal sýni af virku efni sem eftirmeðferðarkerfi fyrir útblástur nota til að draga úr losun. Virka 
efnið skal ekki vera frosið.

4.5. Kröfur varðandi ferð

 Aksturshlutar skulu gefnir upp sem hlutfall af heildartímalengd ferðar.

 Ferðin skal samanstanda af akstri í þéttbýli og í framhaldi af því akstri í dreifbýli og á hraðbrautum í 
samræmi við hlutana sem tilgreindir eru í liðum 4.5.1 til 4.5.4.  Ef önnur röð við prófun er réttlætanleg af 
hagkvæmnisástæðum og er samþykkt af viðurkenningaryfirvöldum má prófa akstur í þéttbýli, dreifbýli 
og á hraðbrautum í annarri röð.

 Í þessum lið skal „u.þ.b.“ merkja markgildið ± 5 %.

 Akstur í þéttbýli einkennist af því að hraði ökutækis sé á milli 0 og 50 km/klst.,

 Akstur í dreifbýli einkennist af því að hraði ökutækis sé á milli 50 og 75 km/klst.,

 Akstur á hraðbrautum einkennist af því að hraði ökutækis sé yfir 75 km/klst.

4.5.1.  Í tilviki ökutækja í flokki M1 og N1 skal ferðin samanstanda af u.þ.b. 45 % akstri í þéttbýli, 25 % akstri 
í dreifbýli og 30 % akstri á hraðbrautum.
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4.5.2.  Í tilviki ökutækja í flokki M2 og M3 skal ferðin samanstanda af u.þ.b. 45 % akstri í þéttbýli, 25 % akstri 
í dreifbýli og 30 % akstri á hraðbrautum. Ökutæki í flokki M2 og M3 í undirflokki I, II eða A, ein og 
skilgreint er í I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/85/EB, (7) skulu prófuð með u.þ.b. 
70 % akstri í þéttbýli og 30 % akstri í dreifbýli.

4.5.3.  Í tilviki ökutækja í flokki N2 skal ferðin samanstanda af u.þ.b. 45 % akstri í þéttbýli, 25 % akstri í dreifbýli 
og því næst 30 % akstri á hraðbrautum.

4.5.4.  Í tilviki ökutækja í flokki N3 skal ferðin samanstanda af u.þ.b. 20 % akstri í þéttbýli, 25 % akstri í dreifbýli 
og því næst 55 % akstri á hraðbrautum.

4.5.5  Einnig getur eftirfarandi dreifing einkennandi gilda fyrir ferðir úr gagnagrunni vinnslulotu sem er 
samræmd á heimsvísu (WHDC) komið sem viðbótarleiðbeiningar við mat ferðar:

a)  hröðun: 26,9 % tímans,

b)  hraðaminnkun: 22,6 % tímans,

c)  hraða haldið stöðugum: 38,1 % tímans,

d)  stöðvun (hraði ökutækis = 0): 12,4% tímans.

4.6. Kröfur varðandi akstur

4.6.1.  Ferðin skal valin þannig að engar truflanir verði á prófuninni og að gögnum sé safnað samfellt þar til 
lágmarkstímalengd prófunarinnar, eins og hún er skilgreind í lið 4.6.5, er náð.

4.6.2.  Söfnun upplýsinga um losun og önnur gagnasöfnun skal hefjast áður en hreyfillinn er ræstur. Við mat á 
losun er heimilt að fella brott losun sem á sér stað við kaldræsingu, í samræmi við lið 2.6 í 1. viðbæti.

4.6.3.  Ekki er heimilt að sameina gögn sem safnað er í mismunandi ferðum eða að breyta gögnum eða fella brott 
gögn sem safnað er í ferð.

4.6.4.  Ef hreyfillinn drepur á sér má endurræsa hann en gagnasöfnun skal ekki stöðvuð.

4.6.5.  Lágmarkstímalengd prófunar skal vera nægilega löng til að ljúka fimm sinnum við vinnuna sem 
framkvæmd er í WHTC-prófun eða til að framleiða fimm sinnum viðmiðunarmassa koltvísýrings í kg/
lotu í WHTC-prófun eftir því sem við á.

4.6.6.  Færanlega mælikerfið fyrir losun skal fá rafafl sem kemur úr ytri aflgjafaeiningu en ekki aflgjafa sem fær 
orku sína annað hvort beint eða óbeint frá hreyflinum sem verið er að prófa.

4.6.7.  Ísetning búnaðar færanlega mælikerfisins fyrir losun skal ekki hafa áhrif á losun og/eða afköst 
ökutækisins.

4.6.8.  Mælt er með því að ökutækjum verði ekið við venjuleg umferðarskilyrði að degi til.

4.6.9.  Ef viðurkenningaryfirvöld telja niðurstöður könnunar á samkvæmni gagna ófullnægjandi, samkvæmt lið 
3.2 í 1. viðbæti við þennan viðauka, geta þau litið svo á að prófunin sé ógild.

4.6.10.  Sama akstursleiðin skal notuð við prófun ökutækja innan úrtaksins sem lýst er í liðum 3.1.1 til 3.1.3.

5.  GAGNASTREYMI FRÁ RAFSTÝRIEININGU

5.1.  Sannprófun á tiltækileika og samræmi gagnastreymis frá rafstýrieiningu sem krafist er vegna prófunar 
ökutækja sem eru í notkun.

5.1.1.  Sýna skal fram á að upplýsingarnar úr gagnastreyminu, sem krafist er samkvæmt lið 5.2 í I. viðauka, séu 
tiltækar áður prófun á ökutæki sem er í notkun hefst.

5.1.1.1.  Ef ekki er hægt að sækja þær upplýsingar með færanlega mælikerfinu fyrir losun með eðlilegum hætti 
skal sýna fram á að upplýsingarnar séu tiltækar með ytra skönnunartæki fyrir innbyggða greiningarkerfið 
eins og lýst er í X. viðauka.

5.1.1.1.1.  Ef mögulegt er að sækja þessar upplýsingar með skönnunartæki með réttum hætti skal litið svo á að 
færanlega mælikerfið fyrir losun sé bilað og prófunin ógild.

(7) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/85/EB frá 20. nóvember 2001 um sérákvæði fyrir ökutæki sem eru ætluð til farþega-
flutninga og taka fleiri en átta manns í sæti auk ökumanns og um breytingu á tilskipunum 70/156/EBE og 97/27/EB (Stjtíð. ESB 
L 42, 13.2.2002, bls. 1).
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5.1.1.1.2.  Ef ekki er hægt að sækja þessar upplýsingar með réttum hætti úr tveimur ökutækjum með hreyflum sem 
tilheyra sama hópi hreyfla, á meðan skönnunartækið virkar rétt, skal litið svo á að hreyfillinn standist ekki 
kröfur.

5.1.2.  Samræmi snúningsvægismerkisins sem reiknað er út með búnaði færanlega mælikerfisins fyrir losun 
út frá upplýsingunum úir gagnastreymi frá rafstýrieiningunni sem krafist er í lið 5.2.1 í I viðauka, skal 
sannprófað við fullt álag.

5.1.2.1.  Aðferðinni, sem nota skal til að kanna samræmi, er lýst í 4. viðbæti.

5.1.2.2.  Samræmi snúningsvægismerkisins frá rafstýrieiningunni er talið fullnægjandi ef hið reiknaða 
snúningsvægi er innan vikmarka snúningsvægis við fullt álag sem tilgreind eru í 5. lið.

5.1.2.3.  Ef reiknaða snúningsvægið er ekki innan vikmarka snúningsvægis við fullt álag sem tilgreind eru í lið 
5.2.5 í I. viðauka, telst hreyfillinn ekki hafa staðist prófunina.

6.  MAT Á LOSUN

6.1.  Prófunin skal framkvæmd og niðurstöður úr prófuninni reiknaðar út í samræmi við ákvæði 1. viðbætis 
við þennan viðauka.

6.2.  Reikna skal út og setja fram samræmisstuðlana bæði fyrir aðferðina sem byggir á massa koltvísýrings og 
vinnutengdu aðferðina. Ákvörðun um hvort prófun sýni fullnægjandi eða ófullnægjandi niðurstöður skal 
tekin á grundvelli niðurstaðna úr vinnutengdu aðferðinni.

6.3.  Uppsöfnuð 90 hundraðshlutagildi samræmisstuðlanna fyrir losun með útblæstri frá hverju hreyfilkerfi 
sem verið er að prófa, ákvarðað í samræmi við mæli- og reikningsaðferðirnar sem tilgreindar eru í 1. 
viðbæti, skulu ekki vera hærri en gildin sem tilgreind eru í töflu 2.

Tafla 2

Hæstu leyfilegu samræmisstuðlar fyrir samræmisprófun á losun ökutækja í notkun

Mengunarefni Hæsti leyfilegi samræmisstuðull

CO 1.50

THC (1) 1.50

NMHC (2) 1.50

CH4 (2) 1.50

NOx 1.50

Massi efnisagna —

Fjöldi efnisagna —

(1) Fyrir þjöppukveikjuhreyfla.
(2) Fyrir hreyfla með rafkveikju.

7.  MAT Á NIÐURSTÖÐUM PRÓFUNAR Á SAMRÆMI ÖKUTÆKJA Í NOTKUN

7.1.  Á grundvelli skýrslunnar um samræmi ökutækja sem eru í notkun sem um getur í 10. lið skal 
gerðarviðurkenningaryfirvald annað hvort:

a)  ákveða að prófun á samræmi hóps hreyfilkerfa sem eru í notkun sé fullnægjandi og grípa ekki til frekari 
aðgerða,

b)  ákveða að upplýsingarnar sem afhentar eru séu ófullnægjandi til að unnt sé að komast að niðurstöðu og 
óska eftir því að framleiðandinn leggi fram frekari upplýsingar og prófunargögn,

c)  ákveða að samræmi hóps hreyfilkerfa sem eru í notkun sé ófullnægjandi og grípa til þeirra ráðstafana 
sem um getur í 13. gr. og 9. lið þessa viðauka.
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8.  STAÐFESTINGARPRÓFUN ÖKUTÆKJA

8.1.  Staðfestingarprófanir fara fram til að staðfesta virkni losunarvarna í hópi hreyfla í notkun.

8.2.  Viðurkenningaryfirvöld geta framkvæmt staðfestingarprófanir.

8.3.  Staðfestingarprófunin skal framkvæmd með sama hætti og prófun ökutækja eins og tilgreint er í liðum 
2.1 og 2.2. Dæmigerð ökutæki skulu valin og notuð við eðlileg skilyrði og prófuð samkvæmt aðferðunum 
sem skilgreindar eru í þessum viðauka.

8.4.  Prófunarniðurstaða getur talist ófullnægjandi þegar farið er umtalsvert yfir viðmiðunarmörkin skv. 6. lið 
í prófunum á tveimur eða fleiri ökutækjum úr sama hópi ökutækja hvað varðar hvaða mengandi efnisþátt 
sem er, sem reglur gilda um.

9.  ÁÆTLUN UM RÁÐSTAFANIR TIL ÚRBÓTA

9.1.  Framleiðandi skal leggja skýrslu fyrir viðurkenningaryfirvald þess aðildarríkis þar sem hreyflarnir eða 
ökutækin sem þarfnast úrbóta eru skráð eða notuð þegar hann undirbýr aðgerðir til úrbóta, og skal leggja 
skýrsluna fram þegar ákvörðun er tekin um aðgerðir. Í skýrslunni skulu tilgreindar upplýsingar um þær 
aðgerðir til úrbóta sem ráðist verður í og þeim hópi hreyfla sem þær taka til lýst. Framleiðandinn skal 
gefa viðurkenningaryfirvaldi reglulega skýrslu eftir að aðgerðir til úrbóta hefjast.

9.2.  Framleiðandinn skal leggja fram afrit af öllum samskiptum sem varða áætlun um ráðstafanir til úrbóta og 
skal halda skrá yfir innköllunarátakið og leggja reglulega stöðuskýrslur fyrir viðurkenningaryfirvaldið.

9.3.  Framleiðandinn skal gefa áætluninni sérstakt einkennisnafn eða númer.

9.4.  Framleiðandinn skal leggja fram áætlun um ráðstafanir til úrbóta sem skal samanstanda af upplýsingunum 
sem tilgreindar eru í liðum 9.4.1 til 9.4.11.

9.4.1.  Lýsa skal hverri gerð hreyfilkerfis sem áætlunin um ráðstafanir til úrbóta nær til.

9.4.2.  Lýsa skal þeim sérstöku lagfæringum, breytingum, viðgerðum, leiðréttingum, stillingum og öðrum 
breytingum sem gera þarf til að hreyfillinn verði í samræmi, þ.m.t. samantekt um þau gögn og tæknilegu 
rannsóknir sem renna stoðum undir ákvarðanir framleiðandans er lúta að þeim ráðstöfunum sem ber að 
gera til að bæta úr misræmi.

9.4.3.  Lýsa skal með hvaða hætti framleiðandinn hyggst upplýsa eigendur hreyflanna eða ökutækjanna um 
úrbæturnar.

9.4.4.  Lýsa ber réttu viðhaldi eða notkun, ef slíku er til að dreifa, sem framleiðandinn gerir að skilyrði fyrir 
rétti til lagfæringa samkvæmt áætlun um ráðstafanir til úrbóta, ásamt útskýringu á því hvers vegna 
framleiðandinn setur slík skilyrði. Óheimilt er að setja skilyrði um viðhald eða notkun nema þau eigi 
sannanlega skylt við ósamræmi og ráðstafanir til úrbóta.

9.4.5.  Lýsa skal þeirri málsmeðferð sem ökutækis- eða hreyflaeigendur skulu fylgja til að fá leiðréttingu á 
misræminu. Í lýsingunni skal taka fram eftir hvaða dag er unnt að gera ráðstafanir til úrbóta, áætlaðan 
viðgerðartíma verkstæðisins og hvar þær geta farið fram. Viðgerðin skal fara fram á hagkvæman hátt 
innan eðlilegra tímamarka eftir afhendingu ökutækis.

9.4.6.  Afrit skal liggja fyrir af upplýsingunum sem komið hefur verið á framfæri við eigendur hreyflanna eða 
ökutækjanna.

9.4.7.  Lýsa ber í stuttu máli með hvaða hætti framleiðandinn tryggir nægilegar birgðir íhluta eða kerfa til þess 
að aðgerðir um ráðstafanir til úrbóta nái fram að ganga. Gefa skal til kynna hvenær nægar birgðir verða 
af íhlutum eða kerfum til að hefja átakið.

9.4.8.  Afrit skulu liggja fyrir af öllum leiðbeiningum sem senda á þeim einstaklingum sem framkvæma munu 
viðgerðirnar.

9.4.9.  Lýsa skal þeim áhrifum sem fyrirhugaðar ráðstafanir til úrbóta munu hafa á losun mengunarefna, 
eldsneytisnotkun, aksturshæfni og öryggi hverrar gerðar hreyfils eða ökutækis, sem fellur undir áætlun 
um ráðstafanir til úrbóta, þar sem fram koma gögn, tæknilegar rannsóknir o.s.frv. sem styðja þessar 
niðurstöður.

9.4.10.  Allar aðrar upplýsingar, skýrslur eða gögn, sem viðurkenningaryfirvald getur með sanngjörnum hætti 
talið nauðsynleg til að leggja mat á áætlun um ráðstafanir til úrbóta, skulu liggja fyrir.
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9.4.11.  Ef áætlun um ráðstafanir til úrbóta felur í sér innköllun ökutækja skal láta viðurkenningaryfirvaldinu í té 
lýsingu á því með hvaða hætti viðgerðir eru skráðar. Ef merkimiði er notaður skal leggja fram sýnishorn.

9.5.  Skylda má framleiðandann til að framkvæma skynsamlega hannaðar og nauðsynlegar prófanir á íhlutum 
og hreyflum sem lagt er til að verði breytt, gert við eða lagfærðir til að sýna fram á að breytingin, 
viðgerðin eða lagfæringin hafi tilætluð áhrif.

10.  VERKLAGSREGLUR VIÐ SKÝRSLUGJÖF

10.1.  Afhenda skal viðurkenningaryfirvaldinu tækniskýrslu fyrir hvern hóp hreyfla sem er prófaður. Skýrslan 
skal sýna framgang og niðurstöður prófunar á samræmi ökutækja í notkun. Skýrslan skal a.m.k. fela í sér 
eftirfarandi:

10.1.1. Almennt

10.1.1.1.  Heiti og heimilisfang framleiðanda.

10.1.1.2.  Heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja.

10.1.1.3.  Nafn, heimilisfang, síma- og bréfsímanúmer og netfang fulltrúa framleiðanda.

10.1.1.4.  Gerð og verslunarheiti (nefnið hugsanleg afbrigði).

10.1.1.5.  Hópur hreyfla.

10.1.1.6.  Stofnhreyfill

10.1.1.7.  Hreyflar í hreyflahópnum.

10.1.1.8.  Kóða verksmiðjunúmers ökutækis sem gilda um ökutækin sem búin eru hreyfli sem fellur undir 
sannprófun á samræmi ökutækja í notkun.

10.1.1.9.  Auðkenning gerðar og staðsetning auðkenningar, ef hún er á ökutækinu.

10.1.1.10.  Ökutækjaflokkur.

10.1.1.11.  Gerð hreyfils: bensín, etanól (E85), dísilolía/jarðgas /fljótandi jarðolíugas/etanól (ED95) (strikið yfir það 
sem ekki á við).

10.1.1.12.  Númer gerðarviðurkenninga sem gilda um gerðir hreyfla innan hóps hreyfla í notkun, þ.m.t., ef við á, 
númer allra rýmkana og leiðréttinga og/eða afturkallana (endursmíði).

10.1.1.13.  Upplýsingar um rýmkanir og leiðréttingar og/eða afturkallanir á gerðarviðurkenningu hreyfla sem 
upplýsingar framleiðanda ná yfir.

10.1.1.14.  Framleiðslutími hreyfilsins sem upplýsingar framleiðanda ná yfir (t.d. „ökutæki eða hreyflar sem eru 
framleiddir á almanaksárinu 2014“).

10.1.2. Val hreyfils/ökutækis

10.1.2.1.  Aðferð til að staðsetja ökutækið eða hreyfilinn.

10.1.2.2.  Viðmiðanir fyrir vali ökutækja, hreyfla, hópa í notkun.

10.1.2.3.  Landsvæði þar sem framleiðandi hefur safnað ökutækjum.

10.1.3. Búnaður

10.1.3.1.  Búnaður færanlegs mælikerfis fyrir losun, vöruheiti og gerð.

10.1.3.2.  Kvörðun færanlegs mælikerfis fyrir losun.

10.1.3.3.  Aflgjafi færanlegs mælikerfis fyrir losun.

10.1.3.4.  Útreikningshugbúnaður og útgáfa sem er notuð (t.d. EMROAD 4.0).
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10.1.4. Prófunargögn

10.1.4.1.  Prófunardagur og  tími:

10.1.4.2.  Staðsetning prófunar, þ.m.t. upplýsingar um akstursleiðina sem notuð er í prófuninni.

10.1.4.3.  Veður-/umhverfisskilyrði (t.d. hitastig, rakastig, hæð yfir sjávarmáli).

10.1.4.4.  Vegalengdir sem hverju ökutæki er ekið á akstursleið prófunarinnar.

10.1.4.5.  Forskriftir fyrir eiginleika prófunareldsneytis.

10.1.4.6.  Forskrift virka efnisins (ef við á).

10.1.4.7.  Forskrift smurolíu.

10.1.4.8.  Niðurstöður losunarprófunar skv. 1. viðbæti við þennan viðauka.

10.1.5. Upplýsingar um hreyfil

10.1.5.1.  Eldsneytistegund hreyfils (t.d. dísilolía, etanól ED95, jarðgas, fljótandi jarðolíugas, bensín, E85).

10.1.5.2.  Brennslukerfi hreyfils (t.d. þjöppukveikja eða rafkveikja).

10.1.5.3.  Gerðarviðurkenningarnúmer.

10.1.5.4.  Hreyfill endursmíðaður.

10.1.5.5.  Framleiðandi hreyfils.

10.1.5.6.  Tegund hreyfils.

10.1.5.7.  Framleiðsluár og -mánuður hreyfils.

10.1.5.8.  Kenninúmer hreyfils.

10.1.5.9.  Slagrými hreyfils [lítrar].

10.1.5.10.  Fjöldi strokka.

10.1.5.11.  Nafnafl hreyfils [kW við snún./mín.].

10.1.5.12.  Toppgildi snúningsvægis [Nm við snún./mín.].

10.1.5.13.  Snúningshraði í lausagangi [snún./mín.].

10.1.5.14.  Framleiðandi veitti upplýsingar um aflferil snúningsvægis við fullt álag (já/nei).

10.1.5.15.  Framleiðandi veitti upplýsingar um tilvísunarnúmer aflferils snúningsvægis við fullt álag.

10.1.5.16.  Afoxunarkerfi fyrir köfnunarefnisoxíð (t.d. útblásturshringrás, sértæk afoxunarkerfi með hvötum).

10.1.5.17.  Gerð hvarfakúts.

10.1.5.18.  Gerð agnasíu.

10.1.5.19.  Eftirmeðferð breytt með tilliti til gerðarviðurkenningar? (já/nei)

10.1.5.20.  Upplýsingar frá rafstýrieiningu um hreyfil (númer fyrir kvörðun hugbúnaðar).

10.1.6. Upplýsingar um ökutæki

10.1.6.1.  Eigandi ökutækis.
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10.1.6.2.  Gerð ökutækis (t.d. M3, N3) og notkun (t.d. óliðskipt eða liðskipt vörubifreið, borgarstrætisvagn).

10.1.6.3.  Framleiðandi ökutækis.

10.1.6.4.  Verksmiðjunúmer ökutækis.

10.1.6.5.  Skráningarnúmer og skráningarland ökutækis.

10.1.6.6.  Árgerð hreyfils.

10.1.6.7.  Framleiðsluár og -mánuður ökutækis.

10.1.6.8.  Gerð gírskiptingar (t.d. beinskipting, sjálfskipting eða annað).

10.1.6.9.  Fjöldi framgíra.

10.1.6.10.  Staða kílómetramælis við upphaf prófunar [km].

10.1.6.11.  Heildarþyngd samtengds ökutækis (GVW) [kg].

10.1.6.12.  Dekkjastærð [ekki skyldubundið].

10.1.6.13.  Þvermál útblástursrörs [mm] [ekki skyldubundið].

10.1.6.14.  Fjöldi ása.

10.1.6.15.  Rúmtak eldsneytisgeymis/eldsneytisgeyma [lítrar] [ekki skyldubundið].

10.1.6.16.  Fjöldi eldsneytisgeyma [ekki skyldubundið].

10.1.6.17.  Rúmtak geymis/geyma fyrir virka efnið [lítrar] [ekki skyldubundið].

10.1.6.18.  Fjöldi geyma fyrir virka efnið [ekki skyldubundið].

10.1.7. Eiginleikar akstursleiðar í prófun

10.1.7.1.  Staða kílómetramælis við upphaf prófunar [km]

10.1.7.2.  Tímalengd [s]

10.1.7.3.  Meðalumhverfisskilyrði (eins og þau eru reiknuð út frá augnabliksmældum gögnum)

10.1.7.4.  Upplýsingar um nema sem mæla umhverfisskilyrði (gerð og staðsetning nema)

10.1.7.5.  Upplýsingar um hraða ökutækis (t.d. uppsöfnuð hraðadreifing)

10.1.7.6.  Hlutar af tímalengd ferðar sem einkennast af akstri í þéttbýli, dreifbýli og á hraðbrautum eins og lýst er 
í lið 4.5.

10.1.7.7.  Hlutar af tímalengd ferðar sem einkennast af því að hraði er aukinn, dregið er úr hraða, hraða er haldið 
stöðugum og stöðvun eins og lýst er í lið 4.5.5.

10.1.8. Augnabliksmæld gögn

10.1.8.1.  Styrkur heildarmagns vetniskolefna (THC) [milljónarhlutar]

10.1.8.2.  Styrkur kolsýrings [milljónarhlutar]

10.1.8.3.  Styrkur köfnunarefnisoxíðs [milljónarhlutar].

10.1.8.4.  Styrkur koltvísýrings [milljónarhlutar].

10.1.8.5.  Styrkur CH4 [milljónarhlutar] eingöngu fyrir hreyfla með rafkveikju.
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10.1.8.6.  Streymi útblásturslofts [kg/h].

10.1.8.7.  Útblásturshiti [°C].

10.1.8.8.  Umhverfishiti [°C].

10.1.8.9.  Loftþrýstingur [kPa].

10.1.8.10.  Umhverfisraki [g/kg] [ekki skyldubundið].

10.1.8.11.  Snúningsvægi hreyfils [Nm].

10.1.8.12.  Snúningshraði (snún./mín.)

10.1.8.13.  Eldsneytisstreymi hreyfils [g/s].

10.1.8.14.  Hitastig kælivökva hreyfils [°C].

10.1.8.15.  Aksturshraði ökutækis [km/klst.] samkvæmt rafstýrieiningu og GPS-tæki.

10.1.8.16.  Breiddargráða ökutækis [gráða] (þarf að vera nægilega nákvæm til að hægt sé að rekja akstursleið í 
prófun).

10.1.8.17.  Lengdargráða ökutækis [gráða].

10.1.9. Augnabliksreiknuð gögn

10.1.9.1.  Massi heildarmagns vetniskolefna (THC) [g/s].

10.1.9.2.  Massi kolsýrings [g/s].

10.1.9.3.  Massi köfnunarefnisoxíðs [g/s].

10.1.9.4.  Massi koltvísýrings [g/s].

10.1.9.5.  Massi CH4 [g/s], á eingöngu við um hreyfla með rafkveikju.

10.1.9.6.  Samanlagður massi heildarmagns vetniskolefna [g].

10.1.9.7.  Samanlagður massi kolsýrings [g].

10.1.9.8.  Samanlagður massi köfnunarefnisoxíðs [g].

10.1.9.9.  Samanlagður massi koltvísýrings [g].

10.1.9.10.  Samanlagður massi CH4 [g], á eingöngu við um hreyfla með rafkveikju.

10.1.9.11.  Reiknuð eldsneytisnotkun [g/s].

10.1.9.12.  Hreyfilafl [kW].

10.1.9.13.  Vinna hreyfils [kWh].

10.1.9.14.  Tímalengd vinnuglugga [s].

10.1.9.15.  Meðalafl hreyfils í vinnuglugga [%].

10.1.9.16.  Samræmisstuðull heildarmagns vetniskolefna (THC) í vinnuglugga [-].

10.1.9.17.  Samræmisstuðull kolsýrings í vinnuglugga [-].

10.1.9.18.  Samræmisstuðull köfnunarefnisoxíðs í vinnuglugga [-].

10.1.9.19.  Samræmisstuðull CH4 í vinnuglugga [-], á eingöngu við um hreyfla með rafkveikju.
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10.1.9.20.  Tímalengd glugga fyrir massa koltvísýrings [s].

10.1.9.21.  Samræmisstuðull heildarmagns vetniskolefna fyrir glugga massa koltvísýrings [-].

10.1.9.22.  Samræmisstuðull kolsýrings fyrir glugga massa koltvísýrings [-].

10.1.9.23.  Samræmisstuðull köfnunarefnisoxíðs fyrir glugga massa koltvísýrings [-].

10.1.9.24.  Samræmisstuðull CH4 fyrir glugga massa koltvísýrings [-], á eingöngu við um hreyfla með rafkveikju.

10.1.10. Meðaltalsreiknuð og samþætt gögn

10.1.10.1.  Meðalstyrkur heildarmagns vetniskolefna [milljónarhlutar] [ekki skyldubundið].

10.1.10.2.  Meðalstyrkur kolsýrings [milljónarhlutar] [ekki skyldubundið].

10.1.10.3.  Meðalstyrkur köfnunarefnisoxíðs [milljónarhlutar] [ekki skyldubundið].

10.1.10.4.  Meðalstyrkur koltvísýrings [milljónarhlutar] [ekki skyldubundið].

10.1.10.5.  Meðalstyrkur CH4 [milljónarhlutar], á eingöngu við um gashreyfla [ekki skyldubundið].

10.1.10.6.  Meðalstreymi útblásturslofts [kg/klst.] [ekki skyldubundið].

10.1.10.7.  Meðalhiti útblásturs [°C] [ekki skyldubundið].

10.1.10.8.  Losun heildarmagns vetniskolefna [g].

10.1.10.9.  Losun kolsýrings [g].

10.1.10.10.  Losun köfnunarefnisoxíðs [g].

10.1.10.11.  Losun koltvísýrings [g].

10.1.10.12.  Losun CH4 [g], á eingöngu við um gashreyfla.

10.1.11. Fullnægjandi-ófullnægjandi niðurstöður 

10.1.11.1.  Lægsta, hæsta og uppsöfnuð 90 % hundraðshlutagildi fyrir:

10.1.11.2.  Samræmisstuðull heildarmagns vetniskolefna (THC) í vinnuglugga [-].

10.1.11.3.  Samræmisstuðull kolsýrings í vinnuglugga [-].

10.1.11.4.  Samræmisstuðull köfnunarefnisoxíðs í vinnuglugga [-].

10.1.11.5.  Samræmisstuðull CH4 í vinnuglugga [-], á eingöngu við um hreyfla með rafkveikju.

10.1.11.6.  Samræmisstuðull heildarmagns vetniskolefna fyrir glugga massa koltvísýrings [-].

10.1.11.7.  Samræmisstuðull kolsýrings fyrir glugga massa koltvísýrings [-].

10.1.11.8.  Samræmisstuðull köfnunarefnisoxíðs fyrir glugga massa koltvísýrings [-].

10.1.11.9.  Samræmisstuðull CH4 fyrir glugga massa koltvísýrings [-], á eingöngu við um hreyfla með rafkveikju.

10.1.11.10.  Vinnugluggi: Lægsta og hæsta meðalafl í glugga [%].

10.1.11.11.  Massagluggi koltvísýrings: Minnsta og lengsta tímalengd glugga [s].

10.1.11.12.  Vinnugluggi: Hundraðshluti gildra glugga.

10.1.11.13.  Massagluggi koltvísýrings: Hundraðshluti gildra glugga.
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10.1.2012. Sannprófun prófunar

10.1.12.1.  Niðurstöður fyrir núllpunkt, mælisvið og úttekt á greiningartæki fyrir heildarmagn vetniskolefna, fyrir og 
eftir prófun.

10.1.12.2.  Niðurstöður fyrir núllpunkt, mælisvið og úttekt á greiningartæki fyrir kolsýring, fyrir og eftir prófun.

10.1.12.3.  Niðurstöður fyrir núllpunkt, mælisvið og úttekt á greiningartæki fyrir köfnunarefnisoxíð, fyrir og eftir 
prófun.

10.1.12.4.  Niðurstöður fyrir núllpunkt, mælisvið og úttekt á greiningartæki fyrir koltvísýring, fyrir og eftir prófun. 

10.1.12.5.  Niðurstöður könnunar á samkvæmni gagna, samkvæmt lið 3.2 í 1. viðbæti við þennan viðauka.

10.1.13.  Skrá yfir frekari fylgiskjöl, ef einhver eru.

______
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1. viðbætir

Prófunaraðferð sem notuð er til að prófa losun ökutækja með færanlegum mælikerfum fyrir losun

1.  INNGANGUR

 Í þessum viðbæti er lýst aðferðinni sem notuð er til að ákvarða losun lofttegunda með mælingum sem 
framkvæmdar eru í ökutæki í akstri með færanlegu mælikerfi fyrir losun (hér eftir „PEMS“). Losun lofttegunda 
sem mæla skal í útblæstri hreyfilsins eru m.a. eftirtaldir efnisþættir: kolsýringur, heildarmagn vetniskolefna og 
köfnunarefnisoxíð í tilviki dísilhreyfla, og að auki metan í tilviki gashreyfla. Enn fremur skal mæla koltvísýring 
svo mögulegt sé að nota reikningsaðferðirnar sem lýst er í liðum 4 og 5.

2.  PRÓFUNARAÐFERÐ

2.1. Almennar kröfur

 Prófanirnar skulu framkvæmdar með færanlegu mælikerfi fyrir losun sem samanstendur af:

2.1.1.  Gasgreiningartækjum til að mæla styrk mengunarefna, sem reglur gilda um, í útblásturslofti.

2.1.2.  Mæli fyrir útblástursmassastreymi  sem byggist á meðaltalsreikningi samkvæmt Pitot-lögmáli eða 
sambærilegu lögmáli.

2.1.3.  GPS-staðsetningarkerfi (hér eftir „GPS“).

2.1.4.  Nemum til að mæla umhverfishita og loftþrýsting.

2.1.5.  Tengingu við rafstýrieiningu ökutækisins.

2.2. Prófunarmæliþættir

 Mæliþættirnir sem taldir eru upp í töflu 1 skulu mældir og skráðir:

Tafla 1

Prófunarmæliþættir

Mæliþáttur Eining Uppruni

Styrkur heildarmagns vetniskolefna (1) milljónarhlutar Greiningartæki

Styrkur kolsýrings (1) milljónarhlutar Greiningartæki

Styrkur NOx (1) milljónarhlutar Greiningartæki

Styrkur koltvísýrings (1) milljónarhlutar Greiningartæki

Styrkur CH4 (1) (2) milljónarhlutar Greiningartæki

Streymi útblásturslofts kg/klst. Streymismælir útblásturslofts 
(hér eftir „EFM“)

Útblásturshiti °K Streymismælir útblásturslofts

Umhverfishiti (3) °K Nemi

Loftþrýstingur kPa Nemi

Snúningsvægi hreyfils (4) Nm Rafstýrieining eða nemi

Snúningshraði snún./mín. Rafstýrieining eða nemi

Eldsneytisstreymi hreyfils g/s Rafstýrieining eða nemi

Hitastig á kælivökva hreyfils °K Rafstýrieining eða nemi

Hitastig inntakslofts hreyfils (3) °K Nemi

Aksturshraði ökutækis km/klst. Rafstýrieining og 
GPS-staðsetningarkerfi

Breiddargráða ökutækis gráða GPS-staðsetningarkerfi

Lengdargráða ökutækis gráða GPS-staðsetningarkerfi

(1) Mælt eða leiðrétt miðað við rakt ástand.
(2) Á einungis við um gashreyfla.
(3) Nota skal nema fyrir umhverfishita eða nema fyrir hitastig inntakslofts.
(4) Gildið sem er skráð skal annað hvort vera (a) nettósnúningsvægið eða (b) nettósnúningsvægið reiknað út frá hundraðshluta 

raunverulegs snúningsvægis hreyfilsins, núningsvæginu og viðmiðunarsnúningsvæginu, í samræmi við staðalinn SAE 
J1939-71.
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2.3. Undirbúningur ökutækisins

 Undirbúningur ökutækisins skal fela í sér eftirfarandi:

a)  athugun á innbyggða greiningarkerfinu: eftir að leyst hefur verið úr öllum greindum vandamálum skulu 
þau skráð og kynnt viðurkenningaryfirvaldinu,

b)  skipta skal um olíu, eldsneyti og virkt efni, ef einhver eru.

2.4. Uppsetning mælibúnaðar

2.4.1. Aðaleining

 Eftir því sem mögulegt er skal koma færanlegu mælikerfi fyrir losun fyrir þar sem það verður fyrir sem 
minnstum áhrifum af eftirfarandi þáttum:

a)  breytingum á umhverfishita,

b)  breytingum á loftþrýstingi,

c)  rafsegulgeislun,

d)  kraftrænum höggum og titringi,

e)  vetniskolefni í umhverfinu — ef notast er við greiningartæki með logajónunarnema sem brennir 
andrúmslofti.

 Uppsetningin skal fylgja fyrirmælunum sem gefin eru út af framleiðanda færanlega mælikerfisins fyrir losun.

2.4.2. Streymismælir útblásturslofts

 Streymismælir útblásturslofts skal festur við útblástursrör ökutækisins. Staðsetja skal nema streymismælis 
útblásturslofts milli tveggja beinna pípna sem skulu vera a.m.k. tvöfalt lengri en sem nemur þvermáli 
mælisins fyrir streymi útblásturslofts (fyrir framan hann og aftan). Mælt er með því að mælirinn fyrir streymi 
útblásturslofts sé staðsettur fyrir aftan hljóðkút til að takmarka áhrif vegna sláttar frá útblástursloftinu á merkin 
frá mælingunni.

2.4.3. GPS-staðsetningarkerfi

 Loftnetinu skal komið fyrir á hæsta mögulega punkti án þess að hætta sé á truflunum af völdum hindrana sem 
kunna að vera til staðar við notkun á vegum.

2.4.4. Tenging við rafstýrieiningu ökutækisins

 Nota skal gagnaskráningartæki til að skrá mæliþætti hreyfilsins sem taldir eru upp í töflu 1. Gagnaskráningartækið 
getur nýtt tengibraut stjórnsvæðisnets (hér eftir „CAN“) ökutækisins til að fá aðgang að upplýsingum frá 
rafstýrieiningunni sem sendar eru yfir á stjórnsvæðisnetið samkvæmt stöðluðum samskiptareglum á borð við 
SAE J1939, J1708 eða ISO 15765-4.

2.4.5. Sýnataka til að ákvarða losun mengandi lofttegunda

 Sýnatökuleiðslan skal hituð upp í samræmi við forskriftir liðar 2.3 í 2. viðbæti og einangruð með fullnægjandi 
hætti við tengipunktana (sýnatökunemi og bakhlið aðaleiningarinnar) til að koma í veg fyrir myndun kaldra 
staða sem gætu valdið því að sýnatökukerfið mengist af vetniskolefni sem hefur þéttst.

 Sýnatökunema skal komið fyrir í útblástursröri í samræmi við kröfur liðar 9.3.10 í viðauka 4B við reglugerð 
efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

 Ef lengd sýnatökuleiðslu er breytt skulu flutningstímar í kerfinu sannprófaðir og, ef nauðsyn krefur, leiðréttir.

2.5. Verklag fyrir prófun

2.5.1. Ræsing og stöðgun færanlegra mælikerfa fyrir losun

 Aðaleiningarnar skulu hitaðar upp og stöðgaðar í samræmi við forskriftir framleiðanda mælitækisins þar til 
þrýstingur, hitastig og streymi hafa náð stillipunktum sínum við notkun.

2.5.2. Hreinsun sýnatökukerfisins

 Til að koma í veg fyrir mengun kerfisins skulu sýnatökuleiðslur færanlega mælikerfisins fyrir losun hreinsaðar 
þar til sýnataka hefst í samræmi við forskriftir framleiðanda tækisins.

2.5.3. Athugun og kvörðun greiningartækja

 Framkvæma skal núllstillingu, mælisviðskvörðun og línuleikaathugun greiningartækja með kvörðunarloft-
tegundum sem uppfylla kröfur liðar 9.3.3. í viðauka 4B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49.
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2.5.4. Hreinsun streymismæli útblásturslofts

 Hreinsa skal streymismæli útblásturslofts við tengingar þrýstiskynjara í samræmi við forskriftir framleiðanda 
tækisins. Hreinsunin felst í því að þétting og dísilagnir eru fjárlægðar úr þrýstingsleiðslum og viðkomandi 
tengingum til að mæla þrýsting í gegnumstreymisleiðslum.

2.6. Losunarprófun

2.6.1. Upphaf prófunar

 Sýnataka úr losun, mæling mæliþátta útblásturs og skráning hreyfil- og umhverfisgagna skal hefjast áður en 
hreyfillinn er ræstur. Mat á gögnum skal hefjast þegar hitastig kælivökva hefur náð 343K (70 °C) í fyrsta skipti 
eða þegar hitastig kælivökva er orðið stöðugt á bilinu +/– 2K á fimm mínútna tímabili, hvort sem fyrr verður, 
en þó eigi síðar en 20 mínútum eftir að hreyfillinn er ræstur.

2.6.2. Framkvæmd prófunar

 Sýnataka úr losun, mæling mæliþátta útblásturs og skráning hreyfil- og umhverfisgagna skal halda áfram með 
hreyfillinn í eðlilegri notkun. Hreyfillinn kann að vera stöðvaður og ræstur, en sýnataka úr losun skal halda 
áfram þar til prófuninni lýkur.

 Gasgreiningartæki færanlega mælikerfisins fyrir losun skulu athuguð reglulega, a.m.k. á tveggja klukkustunda 
fresti. Gögn sem eru skráð við skoðanirnar skulu merkt og skulu ekki notuð við útreikninga á losun.

2.6.3. Lok prófunarraðar

 Við lok prófunar skal beðið nægilega lengi þar til svörunartími sýnatökukerfanna er liðinn. Stöðva má 
hreyfilinn áður eða eftir að sýnatöku er hætt.

2.7. Sannprófun mælinga

2.7.1. Athugun greiningartækja

 Framkvæma skal núllstillingu, mælisviðskvörðun og línuleikaathugun greiningartækja, eins og lýst er í lið 
2.5.3, með kvörðunarlofttegundum sem uppfylla kröfur liðar 9.3.3 í viðauka 4B við reglugerð efnahagsnefndar 
SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

2.7.2. Núllpunktsrek

 Núllpunktssvörun er skilgreind sem meðalsvörun, þ.m.t. mælisuð, við núllstillingarlofttegund á a.m.k. 30 
sekúndna tímabili. Rek núllpunktssvörunar skal vera minna en 2 % af fullu útslagi á lægsta sviði sem notað er.

2.7.3. Mælisviðsrek

 Kvörðunarsvörun er skilgreind sem meðalsvörun, þ.m.t. mælisuð, við kvörðunarlofttegund á a.m.k. 30 
sekúndna tímabili. Rek kvörðunarsvörunar skal vera minna en 2 % af fullu útslagi á lægsta sviði sem notað er.

2.7.4. Sannprófun reks

 Þetta gildir einungis ef engin leiðrétting á núllpunktsreki var gerð meðan á prófuninni stóð.

 Eins fljótt og það er gerlegt og eigi síðar en 30 mínútum eftir að prófun lýkur skulu mælisvið gasgreiningartækja 
núllstillt og kvörðuð í því skyni að kanna rek þeirra samanborið við niðurstöður sem fengust fyrir prófunina.

 Eftirfarandi ákvæði gilda um rek greiningartækja:

a)  ef mismunur á milli niðurstaðna fyrir og eftir prófun er minni en 2 %, eins og tilgreint er í liðum 2.7.2 og 
2.7.3, má notast við mældan styrk án leiðréttingar eða styrk sem hefur verið leiðréttur fyrir reki í samræmi 
við lið 2.7.5,

b)  ef mismunur á milli niðurstaðna fyrir og eftir prófun er 2 % eða meiri, ein og tilgreint er í liðum 2.7.2 og 
2.7.3, skal ógilda prófunina eða leiðrétta mældan styrk fyrir reki í samræmi við lið 2.7.5,

2.7.5. Leiðrétt fyrir reki

 Ef leiðrétt er fyrir reki í samræmi við lið 2.7.4 skal hinn leiðrétti styrkur reiknaður samkvæmt lið 8.6.1 í viðauka 
4B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

 Mismunur milli óleiðréttra og leiðréttra gilda fyrir losun miðað við snúningshraða og álag skal vera innan við 
± 6 % af óleiðréttum gildum fyrir losun miðað við snúningshraða og álag Ef rekið er meira en 6 % skal ógilda 
prófunina. Ef leiðrétt er fyrir reki skal einungis nota losunarniðurstöðurnar sem eru leiðréttar fyrir reki þegar 
losun er gefin upp.
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3.  ÚTREIKNINGUR Á LOSUN

 Lokaniðurstaða prófunarinnar skal námunduð í einu skrefi að þeim fjölda aukastafa sem viðeigandi 
losunarstaðall gefur til kynna að viðbættum einum marktækum tölustaf í samræmi við ASTM E 29-06b. Ekki 
er heimilt að námunda milligildi sem leiða til lokaniðurstöðu losunar miðað við snúningshraða og álag.

3.1. Tímajöfnun gagna

 Til að halda í lágmarki skekkjandi áhrifum tímamismunarins milli mismunandi merkja á útreikning massa 
losunar skulu gögn, sem varða útreikning losunar, tímajöfnuð með þeim hætti sem lýst er í liðum 3.1.1 til 3.1.4.

3.1.1. Gögn úr gasgreiningartækjum

 Gögn úr gasgreiningartækjum skulu samræmd með réttum hætti með aðferðinni sem lýst er í lið 9.3.5 í viðauka 
4B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

3.1.2. Gögn úr gasgreiningartækjum og streymismæli útblásturslofts

 Gögn úr gasgreiningartækjum skulu samræmd með réttum hætti gögnum úr streymismæli útblásturslofts með 
aðferðinni sem lýst er í lið 3.1.4.

3.1.3. Gögn frá færanlegum mælikerfum fyrir losun og hreyfli

 Gögn úr færanlegum mælitækjum fyrir losun (gasgreiningartækjum og streymismæli útblásturslofts) skulu 
samræmd með réttum hætti gögnum úr rafstýrieiningu hreyfilsins með aðferðinni sem lýst er í lið 3.1.4.

3.1.4. Aðferð til að bæta tímajöfnun gagna frá færanlegum mælitækjum fyrir losun

 Prófunargögnin sem talin eru upp í töflu 1 skiptast í þrjá mismunandi flokka:

1: Gasgreiningartæki (styrkur heildarmagns vetniskolefna, kolsýrings, koltvísýrings, NOx),

2: Streymismælir útblásturslofts (massi útblástursstreymis og útblásturshiti),

3: Hreyfill (upplýsingar frá rafstýrieiningunni um snúningsvægi, snúningshraða, hitastig, eldsneytisnotkun, 
hraða ökutækis).

 Sannprófa skal tímajöfnun hvers flokks við aðra flokka með því að finna hæsta fylgnistuðul milli tveggja raða af 
mæliþáttum. Hliðra skal öllum mæliþáttum innan flokks til að hámarka fylgnistuðulinn. Nota skal eftirfarandi 
mæliþætti til að reikna fylgnistuðlana:

 Tímajafna skal:

a)  flokka 1 og 2 (gögn úr greiningartækjum og streymismæli útblásturslofts) að flokki 3 (hreyfilgögn): 
upplýsingar um hraða ökutækis úr GPS-staðsetningartæki og rafstýrieiningu,

b)  flokk 1 að flokki 2: styrkur koltvísýrings og massi útblásturslofts,

c)  flokk 2 að flokki 3: styrkur koltvísýrings og eldsneytisstreymi hreyfils.

3.2. Kannanir á samkvæmni gagna

3.2.1. Gögn úr greiningartækjum og streymismæli útblásturslofts

 Samkvæmni gagnanna (massi útblástursstreymis mældur með streymismæli útblásturslofts og 
gasgreiningartækjum) skal sannprófuð á grundvelli fylgni á milli upplýsinga um mælt eldsneytisstreymi frá 
rafstýrieiningu og eldsneytisstreymis eins og það er reiknað út með formúlunni sem lýst er í lið 8.4.1.6 við 
viðauka 4B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49. Línulegu aðhvarfi skal beitt á mæld og 
reiknuð gildi eldsneytisstreymis. Nota skal aðferð minnstu kvaðrata (tvívelda) þar sem hentugasta jafnan er á 
forminu:

y = mx + b

 þar sem:

— y  er reiknað eldsneytisstreymi [g/s]

— m er hallatala aðhvarfslínu

— x er mælt eldsneytisstreymi [g/s]

— b er skurðpunktur y-áss og aðhvarfslínu

 Fyrir hverja aðhvarfslínu skal reikna hallatölu (m) og ákvörðunarstuðul (r2). Mælt er með því að þessi greining 
verði framkvæmd á bilinu frá 15 % af hámarksgildi að hámarksgildinu og á tíðni sem er 1 Hz eða hærri. Til að 
prófun teljist gild skulu eftirfarandi tvær viðmiðanir metnar:
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Tafla 2

Vikmörk

Hallatala aðhvarfslínu, m 0,9 til 1,1 — ráðlagt

Ákvörðunarstuðull r2 lágm. 0,90 — skyldubundið

3.2.2. Snúningsvægisgögn frá rafstýrieiningu

 Sannprófa skal snúningsvægisgögn frá rafstýrieiningu með samanburði á hámarkssnúningsvægisgildum frá 
rafstýrieiningu við mismunandi snúningshraða og samsvarandi gildum opinbers ferlis snúningsvægis við fullt 
álag hreyfils skv. 5. lið í II. viðauka.

3.2.3. Eldsneytisnotkun miðað við snúningshraða og álag

 Eldsneytisnotkun miðaða við snúningshraða og álag (BSFC) skal könnuð á grundvelli:

a)  eldsneytisnotkunar sem er reiknuð út frá losunargögnum (gögnum úr gasgreiningartækjum varðandi styrk 
og massa útblástursstreymis) samkvæmt formúlunni sem er lýst í lið 8.4.1.6 í viðauka 4B við reglugerð 
efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49,

b)  vinnu sem er reiknuð út frá gögnum frá rafstýrieiningu (snúningsvægi og snúningshraði hreyfils).

3.2.4. Kílómetramælir

 Vegalengdin sem kemur fram á kílómetramæli ökutækis skal borin saman við upplýsingar úr 
GPS-staðsetningartæki og sannprófuð.

3.2.5. Loftþrýstingur

 Loftþrýstingurinn skal borinn saman við hæð yfir sjávarmáli sem gögn úr GPS-staðsetningartæki gefa til kynna. 

3.3. Leiðrétting úr þurru ástandi í rakt ástand

 Ef styrkur er mældur í þurru ástandi skal umreikna hann yfir á rakt ástand samkvæmt formúlunni sem lýst er í 
lið 8.1 í viðauka 4B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

3.4. Leiðrétting á styrk NOx með tilliti til raka og hitastigs

 Styrkur NOx sem mældur er með færanlegu mælikerfi fyrir losun skal ekki leiðréttur með tilliti til umhverfishita 
og raka.

3.5. Útreikningur á augnablikslosun mengandi lofttegunda

 Massi losunar skal ákvarðaður með þeim hætti sem lýst er í lið 8.4.2.3 í viðauka 4B við reglugerð 
efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

4.  ÁKVÖRÐUN LOSUNAR OG SAMRÆMISSTUÐLA

4.1. Meginreglan um meðaltalsglugga

 Losun skal samþætt með því að nota aðferð með breytilegum meðaltalsglugga, á grundvelli viðmiðunarmassa 
koltvísýrings eða viðmiðunarvinnu. Reiknireglan er sem hér segir: Massi losunar er ekki reiknaður fyrir allt 
gagnamengið heldur fyrir undirmengi þess, og er lengd undirmengjanna ákvörðuð þannig að  þau samsvari 
massa koltvísýringslosunar hreyfilsins eða vinnu sem mæld er í svipulu viðmiðunarlotunni á rannsóknarstofu. 
Útreikningarnir á hlaupandi meðaltali eru framkvæmdir með stigmagnandi tímaaukningu Δt sem er jöfn 
gagnasöfnunartímabilinu. Í eftirfarandi liðum er vísað til undirmengjanna, sem notuð eru til að reikna meðaltal 
losunargagna, sem „meðaltalsglugga“.

 Ekki skal tekið mið af nokkrum hluta ógildra gagna við útreikning á vinnu, massa koltvísýrings og losun í 
meðaltalsglugga.

 Eftirtalin gögn teljast vera ógild gögn:

a)  reglubundin sannprófun mælitækja og/eða eftir sannprófanir núllpunktsreks,

b)  gögn sem falla utan skilyrðanna sem tilgreind eru í liðum 4.2 og 4.3 í II. viðauka.

 Ákvarða skal massa losunar (mg/gluggi) með þeim hætti sem lýst er í lið 8.4.2.3 í viðauka 4B við reglugerð 
efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr 49.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 9/74 7.2.2013

 Mynd 1

 Hraði ökutækis á móti tíma og meðaltalsreiknuð losun ökutækis, frá fyrsta meðaltalsglugga, á 
móti tíma

4.2. Aðferð sem byggir á vinnulotu

Mynd 2

Aðferð sem byggir á vinnulotu
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 Tímalengd (t2,i – t1,i) ith meðaltalsglugga er ákvörðuð með:

 W(t2,i) – W(t1,i) ≥ Wref

 þar sem:

– W(tj,i) er hreyfilvinna sem mæld er milli upphafs og tíma tj,i, kWh,

– Wref er hreyfilvinna fyrir WHTC-lotuna, kWh,

– t2,i skal valið þannig að:

 W(t2,i – Δt) – W(tl,i) < Wref ≤ W(t2,i) – W(t1,i)

 Þar sem Δt er gagnasöfnunartímabilið, sem jafngildir einni sekúndu eða minna.

4.2.1. Útreikningur á sértækri losun mengandi efna

 Sértæk losun mengandi efna egas (mg/kWh) skal reiknuð fyrir hvern glugga og hvert mengunarefni sem hér 
segir:

 egas =
  m

  W(t2,i) – W(t1,i)

 þar sem:

– m er massi losunar íhlutarins, mg/gluggi

– W(t2,i) – W(t1,i) er vinna hreyfilsins í ith meðaltalsglugga, kWh

4.2.2. Val gildra glugga

 Gildir gluggar eru gluggar þar sem meðalafl er meira en aflþröskuldurinn sem er 20 % af hámarksafli 
hreyfilsins. Hlutfall gildra glugga skal vera 50 % eða hærra.

4.2.2.1.  Ef hundraðshluti gildra glugga er lægri en 50 % skulu gögnin metin að nýju á grundvelli lægri aflþröskulds. 
Aflþröskuldurinn skal lækkaður í 1 % þrepum þar til hundraðshluti gildra glugga hefur náð 50 % eða meira.

4.2.2.2.  Lægri aflþröskuldur skal í öllu falli ekki vera lægri en 15 %.

4.2.2.3.  Prófunin telst ógild ef hlutfall gildra glugga er lægra en 50 % við 15 % aflþröskuld.

4.2.3. Útreikningur samræmisstuðla

 Reikna skal samræmisstuðla fyrir hvern stakan gildan glugga og hvert stakt mengunarefni sem hér segir:

  CF =  e
   L

 þar sem:

– e er losun íhlutarins miðað við snúningshraða og álag, mg/kWh,

– L er viðeigandi mörk, mg/kWh.

4.3. Aðferð sem byggist á massa koltvísýrings
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Mynd 3

Aðferð sem byggist á massa koltvísýrings

 Tímalengd (t2,i – t1,i) ith meðaltalsglugga er ákvörðuð með:

mCO2(t2,i) – mCO2(t1,i) ≥ mCO2,ref

 þar sem:

– mCO2(tj,i) er massi koltvísýrings sem mældur er milli upphafs prófunar og tímans tj,i, kg;

– mCO2,ref er massi koltvísýrings sem ákvarðaður er fyrir WHTC-lotuna, kg;

– t2,i skal valið þannig að:

mCO2(t2,i – Δt) – mCO2(t1,i) < mCO2,ref ≤ mCO2(t2,i) – mCO2(t1,i)

 Þar sem Δt er gagnasöfnunartímabilið, sem jafngildir einni sekúndu eða minna.

 Massi koltvísýrings er reiknaður í gluggum með því að tegra augnablikslosunina sem er reiknuð í samræmi við 
kröfurnar sem kveðið er á um í lið 3.5.

4.3.1. Val gildra glugga

 Gildir gluggar eru gluggar sem vara ekki lengur en í hámarkstíma reiknuðum út frá:

  
Dmax = 3600 ·

  Wref
   0.2 · Pmax

 þar sem:

– Dmax er hámarkstímalengd glugga, s;

– Pmax er hámarksafl hreyfils, kW.
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4.3.2. Útreikningur samræmisstuðla

 Reikna skal samræmisstuðla fyrir hvern stakan gildan glugga og hvert stakt mengunarefni sem hér segir:

  CF =  CFI
   CFC

  þar sem CFI =
  m

   mCO2(t2,i) – mCO2(t1,i)  (hlutfall þegar ökutæki er í notkun) og

  CFC =  mL
   mCO2,ref  (hlutfall við vottun)

 þar sem:

– m er massi losunar íhlutarins, mg/gluggi,

– mCO2(t2,i) – mCO2(t1,i) er massi koltvísýrings í ith meðaltalsglugga, kg,

– mCO2,ref er massi koltvísýringslosunar hreyfils sem ákvarðaður er fyrir WHTC-lotuna, kg,

– mL er massi losunar íhlutarins sem samsvarar viðeigandi viðmiðunarmörkum í WHTC-lotunni, mg.

______
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2. viðbætir

Færanlegur mælibúnaður

1.  ALMENNT

 Losun lofttegunda skal mæld samkvæmt aðferðinni sem sett er fram í 1. viðbæti. Eiginleikum færanlega 
mælibúnaðarins, sem nota skal til að framkvæma slíkar prófanir, er lýst í þessum viðbæti.

2.  MÆLIBÚNAÐUR

2.1. Almennar forskriftir fyrir gasgreiningartæki

 Forskriftir fyrir gasgreiningartæki færanlega mælikerfisins fyrir losun skulu uppfylla kröfurnar sem settar eru 
fram í lið 9.3.1 í viðauka 4B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

2.2. Tækni gasgreiningartækja

 Lofttegundir skulu greindar með tækni af því tagi sem tilgreind er í lið 9.3.1 í viðauka 4B við reglugerð 
efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

 Greiningartæki fyrir köfnunarefnisoxíð getur einnig verið af þeirri gerð sem er ódreifin og hefur ísog á útfjólubláa 
bilinu (NDUV).

2.3. Sýnataka til að ákvarða losun mengandi lofttegunda

 Sýnatökunemar skulu uppfylla kröfurnar sem eru skilgreindar í lið 3.1.2 í 3. viðbæti við viðauka 4B við reglugerð 
efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49. Sýnatökuleiðslurnar skulu hitaðar í 190 °C (+/– 10 °C).

2.4. Önnur mælitæki

 Mælitæki skulu uppfylla kröfurnar sem settar eru fram í töflu 7 og lið 9.3.1 í viðauka 4B við reglugerð 
efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

3.  AUKABÚNAÐUR

3.1. Tenging streymismælis útblásturslofts (EFM) við útblástursrör 

 Ísetning streymismælis útblásturslofts skal ekki verða til þess að hækka bakþrýsting um meira en gildið sem 
framleiðandi hreyfilsins mælir með, né skal hún auka lengd útblástursrörsins um meira en 1,2 m.  Að því er varðar 
alla íhluti búnaðar færanlega mælikerfisins fyrir losun skal ísetning streymismælis útblásturslofts uppfylla allar 
reglur um umferðaröryggi, sem gilda á viðkomandi stað, og vátryggingarkröfur.

3.2. Staðsetning færanlegra mælikerfa fyrir losun og hlutir til áfestingar

 Færanlega mælikerfinu fyrir losun skal komið fyrir með þeim hætti sem mælt er fyrir um í lið 2.4 í 1. viðbæti.

3.3. Rafafl

 Búnaður færanlega mælikerfisins fyrir losun skal knúinn með aðferðinni sem lýst er í lið 4.6.6 í II. viðauka

______
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3. viðbætir

Kvörðun færanlegs mælibúnaðar

1.  KVÖRÐUN OG SANNPRÓFUN BÚNAÐAR

1.1. Kvörðunarlofttegundir

 Gasgreiningartæki færanlegra mælikerfa fyrir losun skulu kvörðuð með lofttegundum sem uppfylla kröfurnar 
eins og þær eru settar fram í lið 9.3.3 í viðauka 4B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

1.2. Lekaprófun

 Lekaprófanir á færanlegum mælikerfum fyrir losun skulu fara fram í samræmi við kröfurnar sem skilgreindar eru 
í lið 9.3.4 í viðauka 4B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

1.3. Könnun á svörunartíma greiningarkerfisins

 Könnun á svörunartíma greiningarkerfis færanlega mælikerfisins fyrir losun skal fara fram í samræmi við 
kröfurnar sem settar eru fram í lið 9.3.5 í viðauka 4B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

______
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4. viðbætir

Aðferð til að kanna samræmi snúningsvægismerkis frá rafstýrieiningunni

1.  INNGANGUR

 Í þessum viðbæti er í grófum dráttum lýst aðferðinni sem nota skal til að kanna samræmi snúningsvægismerkisins 
frá rafstýrieiningunni meðan á ICS-prófun með færanlegu mælikerfi fyrir losun fer fram.

 Framleiðanda hreyfilsins er falið að útfæra aðferðina nánar, með fyrirvara um samþykki viðurkenningaryfirvalda.

2.  AÐFERÐ „HÁMARKSSNÚNINGSVÆGIS“

2.1.  Aðferð „hámarkssnúningsvægis“ felst í því að sýna fram á að punkti á viðmiðunarferli hámarkssnúningsátaks 
sem er fall af snúningshraða hreyfils hafi verið náð við prófun ökutækis.

2.2.  Ef punkti á viðmiðunarferli hámarkssnúningsátaks sem er fall af snúningshraða hreyfils hefur ekki verið náð 
við ISC-losunarprófunina með færanlega mælikerfinu fyrir losun, þá er framleiðanda heimilt að breyta álagi á 
ökutækið og/eða akstursleið prófunarinnar eftir því sem nauðsynlegt er til að sýna fram á að slíkum punkti hafi 
verið náð eftir að ISC-losunarprófun með færanlega mælikerfinu fyrir losun er lokið.

______
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III. VIÐAUKI

SANNPRÓFUN Á LOSUN MEÐ ÚTBLÆSTRI

1.  INNGANGUR

1.1.  Í þessum viðauka er sett fram aðferðin til að sannprófa losun með útblæstri.

2.  ALMENNAR KRÖFUR

2.1.  Almennu kröfurnar varðandi framkvæmd prófana og túlkun niðurstaðna skulu vera þær sem settar eru fram í 
viðauka 4B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49, með þeim undantekningum sem settar eru fram 
í liðum 2.2 til 2.6.

2.2.  Við prófun skal nota viðeigandi viðmiðunareldsneyti eins og lýst er í IX. viðauka við þessa reglugerð.

2.3.  Ef losun er mæld í óþynntu útblásturslofti skal eftirfarandi tafla koma í stað töflu 5 í lið 8.4.2.3 í viðauka 4B við 
reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49:

Tafla 1

u gildi óþynnts útblástursloft, og eðlismassi efnisþátta útblásturslofts

Eldsneyti ρe Lofttegund

NOx CO HC CO2 O2 CH4

ρgas [kg/m3]

2053 1250 (a) 1.9636 1.4277 0716

ugas(b)

Dísilolía (B7) 1.2943 0.001586 0.000966 0.000482 0.001517 0.001103 0.000553

Etanól (ED95) 1.2768 0.001609 0.000980 0.000780 0.001539 0.001119 0.000561

Þjappað 
jarðgas (c)

1.2661 0.001621 0.000987 0,000528 (d) 0.001551 0.001128 0.000565

Própan 1.2805 0.001603 0.000976 0.000512 0.001533 0.001115 0.000559

Bútan 1.2832 0.001600 0.000974 0.000505 0.001530 0.001113 0.000558

Fljótandi 
jarðolíugas (e)

1.2811 0.001602 0.000976 0.000510 0.001533 0.001115 0.000559

(a) fer eftir eldsneyti.
(b) við λ = 2, í þurru lofti, 273 K, 101,3 kPa.
(c) u með 0,2 % nákvæmni fyrir massasamsetninguna: C = 66 - 76 %; H = 22 - 25 %; N = 0 - 12 %.
(d) NMHC á grundvelli CH2,93 (fyrir heildarmagn vetniskolefna skal nota ugas-stuðul fyrir CH4).
(e) u með 0,2 % nákvæmni fyrir massasamsetninguna: C3 = 70 - 90 %; C4 = 10 - 30 %.

2.4.  Ef losun er mæld í þynntu útblásturslofti skal eftirfarandi tafla koma í stað töflu 6 í lið 8.5.2.3.1 í viðauka 4B við 
reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49:

Tafla 2

u gildi þynnts útblásturslofts, og eðlismassi efnisþátta útblásturslofts

Eldsneyti ρe Lofttegund

NOx CO HC CO2 O2 CH4

ρgas [kg/m3]

2053 1250 (a) 1.9636 1.4277 0716

ugas(b)

Dísilolía (B7) 1293 0.001588 0.000967 0.000483 0.001519 0.001104 0.000553

Etanól (ED95) 1293 0.001588 0.000967 0.000770 0.001519 0.001104 0.000553
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Eldsneyti ρe Lofttegund

NOx CO HC CO2 O2 CH4

ρgas [kg/m3]

2053 1250 (a) 1.9636 1.4277 0716

ugas(b)

Þjappað 
jarðgas (c)

1293 0.001588 0.000967 0,000517 (d) 0.001519 0.001104 0.000553

Própan 1293 0.001588 0.000967 0.000507 0.001519 0.001104 0.000553

Bútan 1293 0.001588 0.000967 0.000501 0.001519 0.001104 0.000553

Fljótandi 
jarðolíugas (e)

1293 0.001588 0.000967 0.000505 0.001519 0.001104 0.000553

(a) fer eftir eldsneyti.
(b) við λ = 2, í þurru lofti, 273 K, 101,3 kPa.
(c) u með 0,2 % nákvæmni fyrir massasamsetninguna: C = 66 - 76 %; H = 22 - 25 %; N = 0 - 12 %.
(d) NMHC á grundvelli CH2,93 (fyrir heildarmagn vetniskolefna skal nota ugas-stuðul fyrir CH4).
(e) u með 0,2 % nákvæmni fyrir massasamsetninguna: C3 = 70 - 90 %; C4 = 10 - 30 %.

2.5.  Ammoníak (NH3) skal ákvarðað í samræmi við 1. viðbæti við þennan viðauka.

2.6.  Losun frá rafkveikjuhreyflum sem knúnir eru bensíni eða E85 skal ákvörðuð í samræmi við 2. viðbæti við þennan 
viðauka.

______
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1. viðbætir

Aðferð við mælingu ammoníaks

1.  Aðferðinni sem nota skal við mælingu ammoníaks (NH3) er lýst í þessum viðbæti. Að því er ólínuleg 
greiningartæki varðar skal vera heimilt að nota rásir sem skila niðurstöðum á línulegu formi.

2.  Tveimur mælingaraðferðum fyrir NH3 er lýst og má nota hvora aðferðina sem er að því tilskildu að hún 
uppfylli viðmiðanirnar sem tilgreindar eru í lið 2.1 eða 2.2, eftir því sem við á. Ekki skal vera heimilt að nota 
gasþurrkara við mælingu NH3.

2.1. Litrófsmælir með díóðuleysigeisla (LDS)

2.1.1. Mælingaraðferð

 Litrófsmælirinn með díóðuleysigeisla notar einnar línu litrófsgreiningaraðferðina.  Ísogslína NH3 er valin nærri 
innrauða litrófssviðinu og skönnuð með einshams díóðuleysigeisla með einni stillingu.

2.1.2. Uppsetning

 Greiningartækinu skal komið fyrir annað hvort beint í útblástursrörinu (á staðnum) eða í greiningartækjaskáp 
með útdráttarsýnatöku í samræmi við fyrirmæli framleiðanda mælitækisins. Ef því er komið fyrir í 
greiningartækjaskáp skal sýnafarvegurinn (sýnatökurás, forsíur og lokar) gerður úr ryðfríu stáli eða 
pólýtetraflúoretýleni (PTFE) og hitaður í 463 ± 10 K (190 ± 10 °C) til þess að lágmarka tap NH3 og gervinga í 
sýnatöku. Að auki skal sýnatökurásin vera eins stutt og mögulegt er.

 Lágmarka skal áhrif útblásturshita og þrýstings, umhverfis uppsetningarinnar og titrings á mælinguna, eða nota 
aðferðir til að bæta slík áhrif upp.

 Þar sem við á skal slíðurloft, sem notað er í tengslum við mælingar á staðnum til að vernda mælitækið, ekki 
hafa áhrif á styrk nokkurs efnisþáttar útblásturslofts sem mældur er fyrir aftan búnaðinn, að öðrum kosti skal 
taka sýni úr öðrum efnisþáttum útblásturslofts fyrir framan búnaðinn.

2.1.3. Víxltruflun

 Litrófsupplausn leysigeislans skal vera innan við  0,5 cm-1 til að lágmarka víxltruflun frá öðrum lofttegundum 
sem eru til staðar í útblástursloftinu.

2.2. Greiningartæki sem byggir á innrauðri Fourier-ummyndun (hér eftir „FTIR“)

2.2.1. Mælingaraðferð

 FTIR-greiningartækið byggir á litrófsmælingaraðferð á breiðu innrauðu tíðnisviði. Það býður upp á samhliða 
mælingu efnisþátta útblásturslofts ef stöðluð litróf þeirra eru tiltæk í mælitækinu. Gleypnirófið (styrkur/
bylgjulengd) er reiknað út frá mældri bylgjuvíxlmynd (styrkur/tími) með Fourier-ummyndunaraðferðinni.

2.2.2. Uppsetning og sýnataka

 FTIR-greiningartækinu skal komið fyrir í samræmi við fyrirmæli framleiðanda mælitækisins. Bylgjulengd 
NH3 skal valin og metin. Sýnafarvegurinn (sýnatökurás, forsíur og lokar) skal gerður úr ryðfríu stáli eða 
pólýtetraflúoretýleni (PTFE) og hitaður í 463 ± 10 K (190 ± 10 °C) til þess að lágmarka tap NH3 og gervinga í 
sýnatöku. Að auki skal sýnatökurásin vera eins stutt og mögulegt er.

2.2.3. Víxltruflun

 Litrófsupplausn bylgjulengdar NH3 skal vera innan við 0,5 cm-1 til að lágmarka víxltruflun frá öðrum 
lofttegundum sem eru til staðar í útblástursloftinu.

3.  AÐFERÐ OG MAT VIÐ LOSUNARPRÓFUN 

3.1. Athugun greiningartækjanna

 Áður en losunarprófun hefst skal velja mælisvið greiningartækis. Heimilt er að nota greiningartæki fyrir losun 
með sjálfvirkri eða handvirkri skiptingu á milli mælisviða. Meðan á prófunarlotu stendur skal ekki skipta á milli 
mælisviða greiningartækja.
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 Núllpunkts- og kvörðunarsvörun skal ákvörðuð ef ákvæði liðar 3.4.2 gilda ekki um mælitækið. Að því er 
varðar kvörðunarsvörun skal nota NH3 lofttegund sem fellur undir forskriftir liðar 4.2.7. Heimilt er að nota 
viðmiðunarhólf sem innihalda NH3 kvörðunarlofttegund.

3.2. Söfnun gagna sem tengjast losun

 Söfnun NH3 gagna skal hefjast um leið og prófunarröð hefst. Styrkur NH3 skal mældur samfellt og vistaður með 
a.m.k. 1 Hz í tölvukerfi.

3.3. Aðgerðir eftir prófun

 Eftir að prófun er lokið skal sýnatöku haldið áfram uns svörunartímar kerfisins eru liðnir. Einungis er 
nauðsynlegt að ákvarða rek greiningartækis samkvæmt lið 3.4.1 ef upplýsingarnar sem um getur í lið 3.4.2 eru 
ekki tiltækar.

3.4. Rek greiningartækis

3.4.1  Núllpunkts- og kvörðunarsvörun greiningartækis skal ákvörðuð eins fljótt og auðið er og eigi síðar en 30 
mínútum eftir að prófunarlotu lýkur, eða á kyrrstöðutímabili.  Mismunar milli niðurstaðna fyrir og eftir prófun 
skal vera innan við 2 % af fullu kvarðaútslagi.

3.4.2.  Ekki þarf að ákvarða rek greiningartækis við eftirfarandi aðstæður:

a)  ef núllpunkts- og kvörðunarrek, sem tilgreint er af framleiðanda mælitækisins í liðum 4.2.3 og 4.2.4, 
uppfyllir kröfurnar í lið 3.4.1,

b)  ef tímabil núllpunkts- og kvörðunarreks, sem tilgreint er af framleiðanda mælitækisins í liðum 4.2.3 og 
4.2.4, er lengra en tíminn sem prófunin tekur.

3.5. Mat á gögnum

 Ákvarða skal meðalstyrk NH3 (milljónarhlutar/prófun) með því að tegra augnabliksgildin fyrir alla lotuna. Beita 
skal eftirfarandi jöfnu:

 
cNH3 =

  
1
 i=n

  n Σ 
cNH3,i í milljónarhlutum/prófun)

   
i=1

 þar sem:

 cNH3,i er augnabliksstyrkur NH3 í útblásturslofti, í milljónarhlutum,

 n er fjöldi mælinga.

 Að því er varðar WHTC-lotuna skal lokaniðurstaða prófunarinnar ákvörðuð með eftirfarandi jöfnu:

 cNH3 = (0,14 × cNH3,kalt) + (0,86 × cNH3,heitt)

 þar sem:

cNH3,kalt er meðalstyrkur NH3 í kaldræsingarprófun, í milljónarhlutum,

cNH3,hot er meðalstyrkur NH3 í heitræsingarprófun, í milljónarhlutum.

4.  FORSKRIFT OG SANNPRÓFUN GREININGARTÆKIS

4.1. Línuleikakröfur

 Greiningartækið skal uppfylla línuleikakröfurnar sem tilgreindar eru í töflu 7 í viðauka 4B við reglugerð 
efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49. Sannprófun línuleika í samræmi við lið 9.2.1 í viðauka 4B við 
reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49 skal fara fram a.m.k. á 12 mánaða fresti eða í hvert skipti 
sem gert er við kerfið eða breyting gerð á því sem gæti haft áhrif á kvörðun. Að fengnu fyrirframsamþykki 
viðurkenningaryfirvalds eru færri en 10 viðmiðunarpunktar leyfðir, enda sé hægt að sýna fram á að nákvæmni 
verði sambærileg.

 Að því er varðar sannprófun línuleika skal nota NH3 lofttegund sem fellur undir forskriftir liðar 4.2.7. Notkun 
viðmiðunarhólfa sem innihalda NH3 kvörðunarlofttegundir skal leyfð.
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 Mælitæki, sem gefa frá sér merki sem eru notuð í jöfnunarreiknirit, skulu uppfylla línuleikakröfurnar sem 
tilgreindar eru í töflu 7 í viðauka 4B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr 49. Framleiðandi 
mælitækisins skal láta fara fram sannprófun línuleika eins og krafist er í verklagsreglum hans um innri úttektir 
eða í samræmi við kröfur ISO 9000.

4.2. Forskriftir greiningartækja

 Greiningartækið skal hafa mælisvið og svörunartíma sem hæfir þeirri nákvæmni sem nauðsynleg er til að mæla 
styrk NH3 við svipul og stöðug skilyrði.

4.2.1. Lægstu greiningarmörk

 Lægstu greiningarmörk greiningartækisins skulu vera < 2 milljónarhlutar að lágmarki við öll prófunarskilyrði.

4.2.2. Nákvæmni

 Nákvæmnin, skilgreind sem frávik mælingar greiningartækisins frá viðmiðunargildi, skal ekki vera meiri en 
± 3 % frá mæligildi eða ± 2 milljónarhlutar, hvort heldur er stærra.

4.2.3. Núllpunktsrek

 Rek núllpunktssvörunar og tengt tímabil skulu tilgreind af framleiðanda mælitækisins.

4.2.4. Mælisviðsrek

 Rek kvörðunarsvörunar og tengt tímabil skulu tilgreind af framleiðanda mælitækisins.

4.2.5. Svörunartími kerfisins

 Svörunartími kerfisins skal vera ≤ 20 s.

4.2.6. Ristími

 Ristími greiningartækisins skal vera ≤ 5 s.

4.2.7. NH3 kvörðunarlofttegund

 Blanda af lofttegundum með eftirtaldar efnasamsetningar verður að vera til staðar:

 NH3 og hreinsað köfnunarefni.

 Raunverulegur styrkur kvörðunarlofttegundarinnar skal ekki víkja meira frá nafngildinu en ± 3 %. Styrkur NH3 
skal gefinn upp miðað við rúmmál (hundraðshlutar eða milljónarhlutar rúmmáls).

 Sú fyrningardagsetning, sem framleiðandi gefur upp fyrir kvörðunarlofttegundirnar, skal skráð.

5.  ÖNNUR KERFI

 Viðurkenningaryfirvaldið getur samþykkt önnur kerfi eða greiningartæki ef þau eru talin skila sambærilegum 
niðurstöðum í samræmi við lið 5.1.1 í viðauka 4B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

 Hugtakið „niðurstöður“ vísar til tiltekins styrks NH3 í meðallotu.

______
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2. viðbætir

Ákvörðun á losun frá rafkveikjuhreyflum sem knúnir eru með bensíni eða E85

1.  Aðferðinni, sem nota skal við mælingu á losun mengandi lofttegunda og efnisagna frá rafkveikjuhreyflum, er 
lýst í þessum viðbæti. 

2.1. Prófanirnar skulu framkvæmdar og metnar með þeim hætti sem settur er fram í viðauka 4B við reglugerð 
efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49, með þeim undantekningum sem lýst er í liðum 2.1.1 til 2.2.

2.1.1. Útreikningur á massa losunar (óþynnt útblástursloft)

 Ákvarða skal massa mengunarefna (g/prófun) í samræmi við lið 8.4.2.3 eða 8.4.2.4 í viðauka 4B við reglugerð 
efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49 á grundvelli u gildanna í töflu 3.

Tafla 3

u gildi óþynnts útblástursloft, og eðlismassi efnisþátta útblásturslofts

Eldsneyti ρe Lofttegund

NOx CO HC CO2 O2 CH4

ρgas [kg/m3]

2053 1250 (a) 1.9636 1.4277 0716

ugas(b)

Bensín
(E10)

1.2931 0.001587 0.000966 0.000499 0.001518 0.001104 0.000553

Etanól
(E85)

1.2797 0.001604 0.000977 0.000730 0.001534 0.001116 0.000559

(a) fer eftir eldsneyti.
(b) við λ = 2, í þurru lofti, 273 K, 101,3 kPa.

2.1.2. Útreikningur á massa losunar (þynnt útblástursloft)

 Ákvarða skal massa mengunarefna (g/prófun) í samræmi við lið 8.5.2.3 í viðauka 4B við reglugerð 
efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49 á grundvelli u gildanna í töflu 4.

Tafla 4

u gildi þynnts útblásturslofts, og eðlismassi efnisþátta útblásturslofts

Eldsneyti ρe Lofttegund

NOx CO HC CO2 O2 CH4

ρgas [kg/m3]

2053 1250 (a) 1.9636 1.4277 0716

ugas(b)

Bensín
(E10)

1293 0.001588 0.000967 0.000499 0.001519 0.001104 0.000554

Etanól
(E85)

1293 0.001588 0.000967 0.000722 0.001519 0.001104 0.000554

(a) fer eftir eldsneyti.

(b) við λ = 2, í þurru lofti, 273 K, 101,3 kPa.

 Í tilviki kerfa með streymisjöfnun skulu ugas gildin sem gefin eru upp í töflu 4 sett inn í jöfnu 62 í lið 8.5.2.3.3 
í viðauka 4B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr 49.
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2.1.2.1. Bakgrunnsleiðrét t ing

 Losunin skal bakgrunnsleiðrétt í samræmi við kröfur liðar 8.5.2.3.2  í viðauka 4B við reglugerð 
efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49. Ef samsetning eldsneytis er ekki þekkt skal beita eftirfarandi 
efnahlutfallsstuðlum:

FS (E10) = 13,3

FS (E10) = 11,5

2.2.  Að því er varðar prófun á þynntu útblásturslofti frá rafkveikjuhreyflum er heimilt að nota greiningarkerfi 
sem uppfylla almennar kröfur og kvörðunaraðferðir reglugerðar efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr 83. Í því 
tilviki gilda ákvæði 9. liðar og 3. viðbætis í viðauka 4B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49 
ekki.

 Prófunaraðferðirnar sem mælt er fyrir um í 7. lið í viðauka 4B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu 
nr. 49, og útreikningarnir á losun sem sýndir eru í lið 2.1 þessa viðbætis og í 8. lið viðauka 4B við reglugerð 
efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49, gilda hins vegar.

______
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IV. VIÐAUKI

GÖGN UM LOSUN MENGUNAREFNA SEM KRAFIST ER VIÐ GERÐARVIÐURKENNINGU VEGNA 
AKSTURSHÆFNI

Mæling á losun kolsýrings í lausagangi

1.  INNGANGUR

1.1.  Í þessum viðauka er sett fram aðferðin sem notuð er til að mæla losun kolsýrings í lausagangi (eðlilegum og 
hröðum) frá rafkveikjuhreyflum sem knúnir eru bensíni eða etanóli (E85) eða rafkveikjuhreyflum sem knúnir 
eru jarðgasi/lífmetani eða fljótandi jarðolíugasi, sem eru í ökutækjum í flokkum M2, N1 eða M1 sem eru með 
leyfilegan hámarksmassa sem er ekki meiri en 7,5 tonn.

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 SÞ 
fyrir Evrópu nr. 83, með þeim undantekningum sem settar eru fram í liðum 2.2, 2.3 og 2.4.

2.2.  Litið skal svo á að frumeindahlutföll sem sett eru fram í lið 5.3.7.3 séu eftirfarandi:

Hcv = Frumeindahlutfall vetnis og kolefnis – fyrir bensín (E10) 1,93

– fyrir fljótandi jarðolíugas 2,525

– fyrir jarðgas/lífmetan 4,0

– fyrir etanól (E85) 2,74

Ocv = Frumeindahlutfall súrefnis og kolefnis – fyrir bensín (E10) 0,032

– fyrir fljótandi jarðolíugas 0,0

– fyrir jarðgas/lífmetan 0,0

– fyrir etanól (E85) 0,385

2.3.  Fylla skal út töfluna í lið 1.4.3 í 5. viðbæti við I. viðauka þessarar reglugerðar á grundvelli krafna sem settar eru 
fram í lið 2.2 og 2.4 í þessum viðauka.

2.4.  Framleiðandinn skal staðfesta nákvæmni Lambda-gildisins, sem var skráð við gerðarviðurkenningu í lið 2.1 í 
þessum viðauka, sem dæmigert fyrir raðsmíðuð ökutæki, innan 24 mánaða frá því að gerðarviðurkenningin var 
veitt. 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 SÞ fyrir 
Evrópu nr. 83, með þeirri undantekningu sem lýst er í lið 3.2.

3.2.  Litið skal svo á að með viðmiðunareldsneyti sem tilgreint er í lið 2.1 í 5. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar 
SÞ fyrir Evrópu nr. 83 sé átt við viðeigandi forskriftir fyrir viðmiðunareldsneyti sem settar eru fram í IX. viðauka 
þessarar reglugerðar.

______
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V. VIÐAUKI

SANNPRÓFUN Á LOSUN LOFTTEGUNDA FRÁ SVEIFARHÚSI

1.  INNGANGUR

1.1.  Í þessum viðauka eru sett fram ákvæði og prófunaraðferðir varðandi sannprófun á losun lofttegunda frá 
sveifarhúsi.

2.  ALMENNAR KRÖFUR

2.1.  Engin losun frá sveifarhúsi skal fara beint út í andrúmsloftið, með undantekningunni sem mælt er fyrir um í lið 
3.1.1.

3.  SÉRSTAKAR KRÖFUR

3.1.  Liðir 3.1.1 og 3.1.2 gilda um þjöppukveikjuhreyfla og um rafkveikjuhreyfla sem knúnir eru jarðgasi eða 
fljótandi jarðolíugasi.

3.1.1.  Hreyflar sem búnir eru hverfiþjöppum, dælum, blásurum eða forþjöppum fyrir inntöku lofts mega losa 
lofttegundir úr sveifarhúsi í andrúmsloftið ef losuninni er bætt við losun með útblæstri (annað hvort í reynd 
eða stærðfræðilega) meðan á öllum losunarprófunum stendur samkvæmt lið 6.10 í viðauka 4B við reglugerð 
efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

3.1.2.  Losun frá sveifarhúsi, sem er beint í útblástur áður en hann fer í gegnum eftirmeðferðarkerfi fyrir útblástur við 
alla notkun, teljast ekki fara beint út í andrúmsloftið.

3.2.  Liðir 3.2.1 og 3.2.2 gilda um rafkveikjuhreyfla sem knúnir eru bensíni eða E85.

3.2.1.  Mæla skal þrýstinginn í sveifarhúsinu meðan á prófunarlotum vegna losunar stendur á viðeigandi stað. 
Þrýstingurinn í soggreininni skal mældur með ± 1 kPa nákvæmni.

3.2.2.  Ákvæði liðar 2.1 teljast uppfyllt með fullnægjandi hætti ef þrýstingurinn, sem mældur er í sveifarhúsinu, er ekki 
hærri en loftþrýstingurinn á þeim tíma sem mæling fer fram við öll mæliskilyrðin sem tilgreind eru í lið 3.2.1.

______
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VI. VIÐAUKI

KRÖFUR UM AÐ TAKMARKA LOSUN UTAN LOTU (OCE) OG LOSUN VIÐ NOTKUN

1.  INNGANGUR

1.1.  Í þessum viðauka eru settar fram kröfur um frammistöðu og bann við temprunaraðferðum að því er varðar 
hreyfla og ökutæki sem eru gerðarviðurkennd samkvæmt reglugerð (EB) nr. 595/2009 og þessari reglugerð, 
með það að markmiði að stuðla að skilvirkri stjórnun losunar við fjölbreytt notkunarskilyrði hreyfla og 
umhverfisskilyrði sem eru til staðar við eðlilega notkun ökutækis. Í þessum viðauka eru einnig settar fram 
prófunaraðferðirnar sem notaðar eru við prófun á losun utan lotu í tengslum við gerðarviðurkenningu og við 
raunverulega notkun ökutækis.

2.  SKILGREININGAR

 Skilgreiningarnar í 3. lið 10. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49 gilda.

3.  ALMENNAR KRÖFUR

3.1.  Almennu kröfurnar skulu vera þær sem settar eru fram í liðum 4 og 4.1 í 10. viðauka við reglugerð 
efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

4.  KRÖFUR UM FRAMMISTÖÐU

4.1.  Kröfurnar um frammistöðu skulu vera þær sem settar eru fram í 5. lið 10. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar 
SÞ fyrir Evrópu nr. 49, með þeim undantekningum sem lýst er í liðum 4.1.1 til 4.1.4.

4.1.1.  Skilja ber a-lið liðar 5.1.2 í 10. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49 á eftirfarandi hátt:

a)  notkun þeirra er að verulegu leyti felld inn í viðeigandi gerðarviðurkenningarprófanir, þ.m.t. 
prófunaraðferðir fyrir losun utan lotu skv. 6. lið VI. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 582/2011 og ákvæði 
um ökutæki í notkun sem sett eru fram í 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 582/2011.

4.1.2.  Skilja ber lið 5.2.1 í 10. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49 á eftirfarandi hátt:

 Losun með útblæstri skal ekki fara yfir viðeigandi viðmiðunarmörk fyrir losun sem tilgreind eru í lið 4.1.3 í VI. 
viðauka við reglugerð (ESB) nr. 582/2011.

4.1.3.  Viðeigandi viðmiðunarmörk fyrir losun skulu vera eftirfarandi

a)  fyrir kolsýring: 2000 mg/kWh,

b)  fyrir heildarmagn vetniskolefna: 220 mg/kWh,

c)  fyrir köfnunarefnisoxíð: 600 mg/kWh,

d)  fyrir efnisagnir: 16 mg/kWh.

4.1.4.  Liðir 5.2.2 og 5.2.3 í 10. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49 gilda ekki.

5.  UMHVERFIS- OG NOTKUNARSKILYRÐI

5.1.  Að því er þennan viðauka varðar skulu umhverfis- og notkunarskilyrðin vera þau sem sett eru fram í 6. lið 10. 
viðauka við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

6.  PRÓFUN Á LOSUN UTAN LOTU Á RANNSÓKNARSTOFU Í TENGSLUM VIÐ 
GERÐARVIÐURKENNINGU

6.1.  Aðferðin fyrir prófun á losun utan lotu í tengslum við gerðarviðurkenningu skal fylgja aðferðafræðinni um að 
fara ekki yfir viðmiðunarmörk sem er samhæfð á heimsvísu (World-harmonised Not-To-Exceed Methodology 
(WNTE)) og lýst er í 7. lið í 10. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49, með þeim 
undantekningum sem lýst er í liðum 6.1.1 til 6.1.6.

6.1.1.  Kröfurnar að því er varðar prófun á losun utan lotu á rannsóknarstofu gilda ekki um gerðarviðurkenningu 
rafkveikjuhreyfla samkvæmt reglugerð (EB) nr. 595/2009 og þessari reglugerð.
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6.1.2.  Skilja ber lið 7.2.1 í 10. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49 á eftirfarandi hátt:

 Til að ákvarða hvort viðmiðunarmörkin fyrir losun samkvæmt aðferðafræðinni um að fara ekki yfir 
viðmiðunarmörk sem er samhæfð á heimsvísu sem tilgreind eru í lið 5.2 séu virt skal hreyfillinn vera í 
notkun innan stýranleikasvæðisins fyrir WNTE sem skilgreint er í lið 7.1, mæla losun hans og tegra hana yfir 
tímabil sem er að lágmarki 30 sekúndur að lengd. WNTE-tilvik er skilgreint sem eitt safn tegraðrar losunar á 
viðkomandi tímabili. Það telst t.d. einn WNTE-atburður ef hreyfillinn er hafður í gangi samfleytt í 65 sekúndur 
innan stýranleikasvæðis og umhverfisskilyrða fyrir WNTE, og er þá losunin meðaltalsreiknuð yfir allt 65 
sekúndna tímabilið. Ef um er að ræða prófun á rannsóknarstofu gildir tegrunartímabilið sem skilgreint er í lið 
7.5.

6.1.3.  Skilja ber lið 7.3. í 10. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49 á eftirfarandi hátt:

 Prófun ökutækja sem eru í notkun

 Frekari kröfur varðandi prófun ökutækja sem eru í notkun verða tilgreindar síðar í samræmi við 3. mgr. 14. gr. 
reglugerðar (ESB) nr. 582/2011.

6.1.4.  Skilja ber lið 7.5.4 í 10. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49 á eftirfarandi hátt:

 Prófun á rannsóknarstofu með WNTE-aðferðafræðinni skal samrýmast fullgildingartölunum í lið 7.8.7 í 
viðauka 4B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

6.1.5.  Skilja ber lið 7.5.5 í 10. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49 á eftirfarandi hátt:

 Mæling losunar skal framkvæmd í samræmi við liði 7.5, 7.7 og 7.8 í viðauka 4B við reglugerð efnahagsnefndar 
SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

6.1.6.  Skilja ber lið 7.5.6 í 10. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49 á eftirfarandi hátt:

 Útreikningar á niðurstöðu úr prófun skulu fara fram í samræmi við 8. lið viðauka 4B við reglugerð 
efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

7.  ANNMARKAR SEM EKKI SKAL FARA FRAM ÚR SEM ERU SAMHÆFÐIR Á HEIMSVÍSU 

 Ákvæði 8. liðar 10. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu gilda ekki.

8.  UNDANTEKNINGAR SEM EKKI SKAL FARA FRAM ÚR SEM ERU SAMHÆFÐAR Á HEIMSVÍSU

 Ákvæði 9. liðar 10. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49 gilda ekki.

9.  YFIRLÝSING UM AÐ LOSUN UTAN LOTU SÉ Í SAMRÆMI VIÐ KRÖFUR

 Skilja ber lið 10 í 10. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49 á eftirfarandi hátt:

 Í umsókn um gerðarviðurkenningu skal framleiðandi lýsa því yfir að hópur hreyfla eða ökutækið uppfylli 
kröfur reglugerðar (ESB) nr. 582/2011 um takmörkun á losun utan lotu. Auk þessarar yfirlýsingar skulu 
viðbótarprófanir fara fram til að sannreyna að viðeigandi viðmiðunarmörk fyrir losun og kröfur um ökutæki í 
notkun séu uppfylltar.

9.1.  Liðir 10.1 og 10.2 í 10. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49 gilda:

10.  UPPLÝSINGAR

 Upplýsingarnar skulu vera þær sem tilgreindar eru 11. lið 10. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir 
Evrópu nr. 49.

______
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VII. VIÐAUKI

SANNPRÓFUN Á ENDINGU HREYFILKERFA

1.  INNGANGUR

1.1.  Í þessum viðauka eru settar fram verklagsreglur um val á hreyflum sem prófaðir verða í kerfisbundnu 
eftirliti til þess að ákvarða spillistuðla. Beita skal spillistuðlum í samræmi við kröfur liðar 3.6 í þessum 
viðauka að því er varðar losun sem mæld er skv. III. viðauka.

1.2.  Í þessum viðauka eru einnig lýsingar á viðhaldi sem tengist og tengist ekki losun og sem fram fer á hreyflum 
í kerfisbundnu eftirliti. Slíkt viðhald skal samrýmast viðhaldi sem fer fram á hreyflum sem eru í notkun og 
skal tilkynnt eigendum nýrra hreyfla og ökutækja.

2.  VAL Á HREYFLUM TIL AÐ FINNA SPILLISTUÐLA Á NÝTINGARTÍMA

2.1. Hreyflar verða valdir úr hópi hreyfla sem skilgreindur er í samræmi við lið 6 í I. viðauka fyrir prófanir á 
losun til að finna spillistuðla á nýtingartíma.

2.2.  Einnig má sameina hreyfla úr mismunandi hópum hreyfla í hópa á grundvelli eftirmeðferðarkerfis 
fyrir útblástur sem notað er. Ef setja á hreyfla sem eru með mismunandi fjölda strokka og mismunandi 
uppröðun strokka en sömu tækniforskriftir og ísetningu á eftirmeðferðarkerfum fyrir útblástur í sama hóp 
eftirmeðferðarkerfa fyrir útblástur skal framleiðandi láta viðurkenningaryfirvöldum í té gögn sem sýna að 
losunarskerðing slíkra hreyfilkerfa sé sambærileg.

2.3.  Framleiðandi hreyfilsins skal velja einn hreyfil, sem er dæmigerður fyrir viðkomandi hóp eftirmeðferðarkerfa 
fyrir hreyfla eins og hann er ákvarðaður í samræmi við lið 2.2, til prófana í kerfisbundnu eftirliti sem 
skilgreint er í lið 3.2, og skal viðurkenningaryfirvöldum tilkynnt um valið áður en prófun hefst.

2.3.1.  Ef viðurkenningaryfirvald ákveður að betra sé að greina mestu hugsanlegu losun í hópnum með því að prófa 
annan hreyfil skulu viðurkenningaryfirvald og framleiðandi hreyfilsins velja hann í sameiningu.

3.  SPILLISTUÐLAR Á NÝTINGARTÍMA FUNDNIR

3.1. Almennt

 Spillistuðlar fyrir hóp eftirmeðferðarkerfa fyrir hreyfla eru fundnir út frá völdum hreyflum á grundvelli 
kerfisbundins eftirlits sem felur í sér reglubundnar prófanir á losun lofttegunda og agna í WHTC- og 
WHSC-prófunum.

3.2. Kerfisbundið eftirlit

 Framleiðandi getur valið að framkvæma kerfisbundið eftirlit með því að keyra ökutæki sem búið er valda 
hreyflinum í kerfisbundnu eftirliti í notkun eða með því að keyra valda hreyfilinn í kerfisbundnu eftirliti í 
hreyfilaflmæli.

3.2.1. Kerfisbundið eftirlit í notkun og í hreyfilaflmæli

3.2.1.1.  Framleiðandi skal ákvarða fyrirkomulag og umfang vegalengdar, kerfisbundins eftirlits og öldrunarlotu fyrir 
hreyfla í samræmi við góðar, verkfræðilegar starfsvenjur.

3.2.1.2.  Framleiðandi skal ákvarða prófunarpunktana sem losun lofttegunda og agna verður mæld við í heitum 
WHTC- og WHSC-prófunum. Prófunarpunktarnir skulu að lágmarki vera þrír, einn í upphafi kerfisbundna 
eftirlitsins, einn um miðbik þess eða þar um bil, og einn í lok þess.

3.2.1.3.  Losunargildin á upphafspunkti og lokapunkti nýtingartímans, sem reiknuð eru í samræmi við lið 3.5.2, skulu 
vera innan viðmiðunarmarkanna sem tilgreind eru í töflunni í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 595/2009, 
en einstakar niðurstöður losunar í prófunarpunktunum mega fara yfir þau viðmiðunarmörk.

3.2.1.4.  Að beiðni framleiðanda og með samþykki viðurkenningaryfirvalds þarf einungis að keyra eina prófunarlotu 
(annað hvort heita WHTC- eða WHSC-prófun) á hverjum prófunarpunkti og hina prófunarlotuna aðeins við 
upphaf og lok kerfisbundins eftirlits.

3.2.1.5.  Kerfisbundið eftirlit getur verið mismunandi fyrir mismunandi hópa eftirmeðferðarkerfa fyrir hreyfla.
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3.2.1.6.  Tíminn fyrir kerfisbundið eftirlit getur verið skemmra en nýtingartíminn, en skal ekki vera skemmra en 
tímabilið sem sýnt er í töflunni í lið 3.2.1.8.

3.2.1.7.  Að því er varðar kerfisbundið eftirlit hreyfilaflmæla skal framleiðandinn leggja fram viðeigandi 
samsvörun á milli kerfisbundins eftirlits (akstursvegalengdar) og hreyfilaflmælisstunda, t.d. samsvörun 
eldsneytisnotkunar, samsvörun hraða ökutækis og snúningshraða hreyfils o.s.frv.

3.2.1.8. Lágmarkst ími  kerf isbundins  ef t i r l i ts

Tafla 1

Lágmarkstími kerfisbundins eftirlits

Ökutækjaflokkur ökutækis sem hreyfillinn er settur í Lágmarkstími 
kerfisbundins eftirlits

Nýtingartími (Grein 
reglugerðar (EB) nr. 

595/2009)

Ökutæki í flokki N1 160 000 km a-liður 2. mgr. 4. gr.

Ökutæki í flokki N2 188 000 km b-liður 2. mgr. 4. gr.

Ökutæki í flokki N3 með tæknilega, leyfilegan 
hámarksmassa sem er ekki yfir 16 tonnum.

188 000 km b-liður 2. mgr. 4. gr.

Ökutæki í flokki N3 með tæknilega, leyfilegan 
hámarksmassa sem er yfir 16 tonnum.

233 000 km c-liður 4. mgr. 2. gr.

Ökutæki í flokki M1 160 000 km a-liður 2. mgr. 4. gr.

Ökutæki í flokki M2 160 000 km a-liður 2. mgr. 4. gr.

Ökutæki í flokki M3 í undirflokkum I, II, A og B eins og 
skilgreint er í I. viðauka við tilskipun 2001/85/EB, með 
tæknilega leyfilegan hámarksmassa sem er ekki yfir 7,5 
tonnum

188 000 km b-liður 2. mgr. 4. gr.

Ökutæki í flokki M3 í undirflokkum III og B eins og 
skilgreint er í I. viðauka við tilskipun 2001/85/EB, með 
tæknilega leyfilegan hámarksmassa sem er ekki yfir 7,5 
tonnum

233 000 km c-liður 4. mgr. 2. gr.

3.2.1.9.  Heimilt er að flýta öldrun með því að breyta kerfisbundna eftirlitinu á grundvelli eldsneytisnotkunar. 
Breytingin skal gerð á grundvelli hlutfallsins á milli dæmigerðar eldsneytisnotkunar þegar ökutæki er í 
notkun og eldsneytisnotkun í öldrunarlotunni, en eldsneytisnotkunin í öldrunarlotunni skal þó ekki vera 
meira en 30% hærri en dæmigerð eldsneytisnotkun ökutækis í notkun.

3.2.1.10.  Lýsa skal áætlun um kerfisbundið eftirlit að fullu í umsókn um gerðarviðurkenningu og tilkynna 
gerðarviðurkenningaryfirvöldum um hana áður en prófanir hefjast.

3.2.2.  Ef gerðarviðurkenningaryfirvald ákveður að gera þurfi viðbótarmælingar í heitum WHTC- og 
WHSC-prófunum á milli punktanna sem framleiðandi velur skal það tilkynna framleiðanda um það. 
Framleiðandi skal útbúa endurskoðaða áætlun um kerfisbundið eftirlit og viðurkenningaryfirvöld skulu 
samþykkja hana.

3.3. Hreyfilprófanir

3.3.1. Stöðgun hreyfilkerfis

3.3.1.1.  Fyrir hvern hóp eftirmeðferðarkerfa fyrir hreyfla skal framleiðandi ákvarða þann fjölda vinnustunda 
ökutækisins eða hreyfilsins sem þarf til að vinnsla eftirmeðferðarkerfis fyrir hreyfil sé stöðug. Að kröfu 
viðurkenningaryfirvalds skal framleiðandi láta í té gögn og greiningu sem notuð eru til að komast að þessari 
ákvörðun. Framleiðandi getur einnig valið að hafa hreyfilinn í gangi á bilinu 60 til 125 klukkustundir eða 
sambærilega akstursvegalengd í öldrunarlotunni til að gera eftirmeðferðarkerfið fyrir hreyfilinn stöðugt.

3.3.1.2.  Lok stöðgunartímabilsins sem ákvarðað er í lið 3.3.1.1 skal teljast vera upphaf kerfisbundna eftirlitsins.
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3.3.2. Prófanir í kerfisbundnu eftirliti

3.3.2.1.  Eftir stöðgun skal hreyfillinn keyrður í kerfisbundnu eftirliti sem framleiðandi velur eins og lýst er í lið 3.2. 
Með reglulegu millibili í kerfisbundnu eftirliti sem framleiðandi ákvarðar og, þar sem við á, einnig sem 
viðurkenningaryfirvald mælir fyrir um samkvæmt lið 3.2.2, skal prófa losun mengandi lofttegunda og agna 
frá hreyflinum í heitum WHTC- og WHSC-prófunum. Ef samþykkt hefur verið að aðeins ein prófunarlota 
(heit WHTC- eða WHSC-prófun) sé keyrð á hverjum prófunarpunkti skal, í samræmi við lið 3.2, keyra hina 
prófunarlotuna (heita WHTC- eða WHSC-prófun) við upphaf og lok kerfisbundins eftirlits.

3.3.2.2.  Á meðan kerfisbundnu eftirliti stendur skal viðhald fara fram á hreyflinum í samræmi við kröfurnar í lið 4.

3.3.2.3.  Á meðan kerfisbundnu eftirliti stendur er heimilt að framkvæma ófyrirséð viðhald á hreyflinum eða 
ökutækinu, t.d. ef innbyggða greiningarkerfið hefur sérstaklega skynjað vandamál sem veldur því að 
bilanavísirinn (hér á eftir nefndur „MI“ er virkjaður.

3.4. Skýrslugjöf

3.4.1.  Niðurstöður allra losunarprófana (heitrar WHTC- eða WHSC-prófunar) sem gerðar eru meðan á 
kerfisbundnu eftirliti stendur skulu gerðar aðgengilegar viðurkenningaryfirvaldinu. Ef losunarprófun er lýst 
ógild skal framleiðandi leggja fram skýringu á því af hverju prófunin var lýst ógild. Í slíkum tilvikum skal 
framkvæma aðra röð losunarprófana í heitum WHTC- og WHSC-prófunum innan 100 klst. af kerfisbundnu 
eftirliti.

3.4.2.  Framleiðandi skal halda skrár með upplýsingum um allar losunarprófanir og allt viðhald sem er 
framkvæmt á hreyflinum meðan á kerfisbundnu eftirliti stendur. Þessar upplýsingar skulu afhentar 
viðurkenningaryfirvaldinu ásamt niðurstöðum losunarprófananna sem gerðar eru meðan á kerfisbundnu 
eftirliti stendur.

3.5. Ákvörðun á spillistuðlunum

3.5.1.  Fyrir hvert mengunarefni sem mælt er í heitum WHTC- og WHSC-prófunum og á hverjum prófunarpunkti 
á meðan kerfisbundnu eftirliti stendur skal framkvæma „hentugustu“ aðhvarfsgreiningu á grundvelli allra 
prófunarniðurstaðna. Niðurstöður allra prófana á öllum mengunarefnum skulu settar fram með sama 
fjölda aukastafa og viðmiðunarmörk viðkomandi mengunarefnis, eins og sýnt er í töflunni í I. viðauka 
við reglugerð (EB) nr. 595/2009 að viðbættum einum aukastaf. Ef samþykkt hefur verið, í samræmi við 
lið 3.2.1.4 þessa viðauka, að aðeins ein prófunarlota (heit WHTC- eða WHSC-prófun) sé keyrð á hverjum 
prófunarpunkti og að hin prófunarlotan (heit WHTC- eða WHSC-prófun) sé aðeins keyrð við upphaf 
og lok kerfisbundins eftirlits, skal aðeins gera aðhvarfsgreininguna á grundvelli prófunarniðurstaðna úr 
prófunarlotum sem keyrðar eru á hverjum prófunarpunkti.

 Heimila skal ólínulegt aðhvarf ef framleiðandi óskar eftir því og að fengnu fyrirframsamþykki 
viðurkenningaryfirvalds.

3.5.2.  Losunargildi hvers mengunarefnis við upphaf kerfisbundins eftirlits og á lokapunkti nýtingartíma, sem á við 
hreyfilinn sem verið er að prófa, skulu reiknuð út frá aðhvarfsjöfnunni. Ef tímabil kerfisbundins eftirlits er 
skemmra en nýtingartíminn skulu losunargildi á lokapunkti nýtingartíma ákvörðuð með því að framreikna 
aðhvarfsjöfnuna sem ákvörðuð er samkvæmt lið 3.5.1.

3.5.3.  Spillistuðull hvers mengunarefnis er skilgreindur sem hlutfall gildandi losunargilda á lokapunkti 
nýtingartíma og við upphaf kerfisbundins eftirlits (margfaldandi spillistuðull).

 Heimilt er að nota viðbætinn spillistuðul fyrir hvert mengunarefni ef framleiðandi óskar eftir því og 
viðurkenningaryfirvald samþykkir það. Viðbætni spillistuðullinn skal jafngilda mismuninum á milli 
reiknaðra losunargilda á lokapunkti nýtingartíma og við upphaf kerfisbundins eftirlits.

 Ef útreikningarnir skila gildi sem er lægra en 1,00 fyrir margfaldandi spillistuðul eða lægra en 0,00 fyrir 
viðbætinn spillistuðul skal spillistuðullinn vera 1,0 annars vegar eða 0,00 hins vegar.

 Dæmi um ákvörðun spillistuðla með línulegu aðhvarfi er sýnt á mynd 1.

 Ekki er heimilt að blanda saman margfaldandi spillistuðlum og viðbætnum spillistuðlum innan eins hóps 
mengunarefna.
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 Ef samþykkt hefur verið, í samræmi við lið 3.2.1.4, að aðeins ein prófunarlota (heit WHTC- eða 
WHSC-prófun) sé keyrð á hverjum prófunarpunkti og að hin prófunarlotan (heit WHTC- eða WHSC-prófun) 
sé aðeins keyrð við upphaf og lok kerfisbundins eftirlits, skal spillistuðullinn, sem reiknaður er fyrir 
prófunarlotuna sem keyrð var á hverjum prófunarpunkti, einnig gilda fyrir hina prófunarlotuna.

Mynd 1

Dæmi um ákvörðun spillistuðuls

3.6. Úthlutaðir spillistuðlar

3.6.1.  Í stað þess að nota kerfisbundið eftirlit til að ákvarða spillistuðla geta framleiðendur hreyfla valið að nota 
eftirfarandi úthlutaða, margfaldandi spillistuðla:

Tafla 2

Spillistuðlar

Prófunarlota CO THC (1) NMHC (2) CH4 (2) NOx NH3 Massi 
efnisagna

Fjöldi efnisagna

WHTC 1.3 1.3 1.4 1.4 1.15 1.0 1.05 1.0

WHSC 1.3 1.3 1.4 1.4 1.15 1.0 1.05 1.0

(1) Gildir um þjöppukveikjuhreyfla.
(2) Gildir um rafkveikjuhreyfla.

 Úthlutaðir viðbætnir spillistuðlar eru ekki tilgreindir. Ekki skal vera heimilt að umbreyta úthlutuðum, 
margfaldandi spillistuðlum í viðbætna spillistuðla.

3.7. Ákvörðun spillistuðla

3.7.1.  Hreyflar skulu uppfylla viðeigandi viðmiðunarmörk fyrir losun fyrir hvert mengunarefni, eins og þau eru 
tilgreind í töflunni í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 595/2009, eftir að spillistuðlum hefur verið beitt á 
prófniðurstöðuna sem mæld er í samræmi við III. viðauka (egas, ePM). Eftirfarandi ákvæði skulu gilda eftir 
því um hvers konar spillistuðul (DF) er að ræða:

a)  Margfaldandi: (egas eða ePM) x DF ≤ losunarmörk

b)  Viðbætinn: (egas eða ePM) + DF ≤ losunarmörk
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3.7.2.  Framleiðandi getur valið að færa spillistuðla, sem ákvarðaðir eru fyrir hóp eftirmeðferðarkerfa fyrir 
hreyfla, yfir á hreyfilkerfi sem ekki tilheyrir sama hópi eftirmeðferðarkerfa fyrir hreyfla. Í slíkum tilvikum 
skal framleiðandinn sýna viðurkenningaryfirvaldinu fram á að hreyfilkerfið sem viðkomandi hópur 
eftirmeðferðarkerfa var upphaflega prófaður fyrir og hreyfilkerfið sem spillistuðlarnir eru yfirfærðir á hafi 
sömu tækniforskriftir og kröfur um ísetningu í ökutækinu og að losun þess hreyfils eða hreyfilkerfis sé 
sambærileg.

3.7.3.  Spillistuðlar hvers mengunarefnis í viðkomandi prófunarlotu skulu skráðir undir liðum 1.4.1 og 1.4.2 í 
viðbót við 5. viðbæti við I. viðauka og undir liðum 1.4.1 og 1.4.3 í viðbót við 7. viðbæti við I. viðauka.

3.8. Athugun á samræmi framleiðslu

3.8.1.  Samræmi framleiðslu að því er varðar losun er kannað á grundvelli 7. liðar I. viðauka.

3.8.2.  Framleiðandi getur valið að mæla losun mengandi efna áður en þau fara í gegnum nokkurt eftirmeðferðarkerfi 
fyrir útblástur á sama tíma og gerðarviðurkenningarprófun fer fram. Með því getur framleiðandinn þróað 
sérstakan óformlegan spillistuðul fyrir hreyfilinn og eftirmeðferðarkerfið sem framleiðandinn getur notað 
til aðstoðar við lokaúttekt á framleiðslunni.

3.8.3.  Að því er varðar gerðarviðurkenningu skal einungis skrá spillistuðla samkvæmt liðum 3.5 eða 3.6 undir 
liðum 1.4.1 og 1.4.2 í viðbót við 5. viðbæti og liðum 1.4.1 og 1.4.2 í viðbót við 7. viðbæti I. viðauka.

4.  VIÐHALD

 Að því er varðar kerfisbundið eftirlit skal framkvæma viðhald í samræmi við handbók framleiðanda um 
þjónustu og viðhald.

4.1. Reglubundið viðhald tengt losun

4.1.1.  Reglubundið viðhald tengt losun vegna framkvæmdar kerfisbundins eftirlits verður að eiga sér stað eftir 
sömu vegalengd eða með sama eða jafnlöngu bili og tilgreint er í viðhaldsleiðbeiningum framleiðanda sem 
afhentar eru eiganda hreyfilsins eða ökutækisins. Uppfæra má þessa viðhaldsáætlun eftir þörfum meðan 
á kerfisbundnu eftirliti stendur svo fremi að engri viðhaldsaðgerð sé eytt úr viðhaldsáætluninni eftir að 
aðgerðin hefur verið framkvæmd á prófunarhreyflinum.

4.1.2.  Í tengslum við kerfisbundið eftirlit skal framleiðandi tilgreina stillingar, þrif, viðhald (þar sem við á) og 
áætluð skipti á eftirtöldum hlutum:

a)  síum og kælum í útblásturshringrás,

b)  lokum fyrir virka sveifarhússloftun, ef við á,

c)  eldsneytisspíssum (aðeins þrif),

d)  eldsneytisspíssum,

e)  hverfiþjöppum,

f)  rafstýrieiningu hreyfilsins og tengdum skynjurum og hreyfiliðum,

g)  eftirmeðferðarkerfi fyrir agnir (að meðtöldum tengdum íhlutum),

h)  afoxunarkerfi fyrir köfnunarefnisoxíð,

i.  útblásturshringrás, að meðtöldum öllum stýrilokum og leiðslum,

j)  öllum öðrum eftirmeðferðarkerfum fyrir útblástur.

4.1.3.  Mikilvægt, reglubundið viðhald sem tengist losun skal einungis fara fram við notkun og skal tilkynnt 
eiganda ökutækisins.
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4.2. Breytingar á reglubundnu viðhaldi

4.2.1.  Framleiðandinn skal leggja inn beiðni til viðurkenningaryfirvalds um samþykki á nýjum viðhaldsáætlunum 
sem hann óskar eftir að framkvæma meðan á kerfisbundnu eftirliti stendur og mæla í kjölfarið með við 
eigendur hreyfla eða ökutækja. Beiðninni skulu fylgja gögn sem styðja þörfina á nýrri viðhaldsáætlun og 
viðhaldstímabilið.

4.3. Fyrirhugað viðhald sem er ekki tengt losun

4.3.1.  Reglubundið viðhald sem tengist ekki losun og er skynsamlegt og tæknilega nauðsynlegt (t.d. olíuskipti, 
skipti á olíusíum, skipti á eldsneytissíum, skipti á loftsíum, viðhald kælikerfis, stilling á snúningshraða 
í hægagangi, gangráður, snúningsátak hreyfilbolta, ventlafesting, festing eldsneytisloka, tímastilling, 
stillingar á drifreimum o.s.frv.) má fara fram á hreyflum eða ökutækjum sem valin eru fyrir kerfisbundið 
eftirlit með lengstu viðhaldstímabilum sem framleiðandi mælir með við eigendur.

4.4. Viðgerð

4.4.1.  Viðgerðir á íhlutum hreyfils sem valinn er til prófana í kerfisbundnu eftirliti öðrum en í mengunarvarnarkerfi 
hreyfilsins eða eldsneytiskerfinu skulu aðeins fara fram vegna bilunar í íhlutum eða bilunar í hreyfilkerfi.

4.4.2.  Ef hreyfillinn sjálfur, mengunarvarnarkerfið eða eldsneytiskerfið bila meðan á kerfisbundnu eftirliti stendur 
skal eftirlitið teljast ógilt og nýtt eftirlit skal hafið með nýju hreyfilkerfi.

______
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VIII. VIÐAUKI

LOSUN KOLTVÍSÝRINGS OG ELDSNEYTISNOTKUN

1.  INNGANGUR

1.1.  Í þessum viðauka eru sett fram ákvæði og prófunaraðferðir varðandi skýrslugjöf um losun koltvísýrings og 
eldsneytisnotkun.

2.  ALMENNAR KRÖFUR

2.1. Ákvarða skal losun koltvísýrings og eldsneytisnotkun í WHTC- og WHSC-prófunarlotum í samræmi við liði 
7.2 til 7.8 í viðauka 4B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

2.2.  Niðurstöður úr prófun skulu skráðar sem gildi sem eru meðaltalsreiknuð miðað við snúningshraða og álag yfir 
lotu og gefnar upp í einingunni g/kWh.

3.  ÁKVÖRÐUN LOSUNAR KOLTVÍSÝRINGS

3.1. Mæling á óþynntu útblásturslofti

 Þessi liður gildir ef koltvísýringur er mældur í óþynntu útblásturslofti.

3.1.1. Mæling

 Mæla skal koltvísýring í óþynntu útblásturslofti úr hreyfli sem lagður hefur verið fram til prófunar með 
ódreifnum innroðagreini (NDIR) í samræmi við lið 9.3.2.3 og 3. viðbæti í viðauka 4B við reglugerð 
efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

 Mælikerfið skal uppfylla línuleikakröfur liðar 9.2 og töflu 7 í viðauka 4B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ 
fyrir Evrópu nr. 49.

 Mælikerfið skal uppfylla kröfur liða 9.3.1, 9.3.4 og 9.3.5 í viðauka 4B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir 
Evrópu nr. 49.

3.1.2. Mat á gögnum

 Gögnin sem um ræðir skulu skráð og varðveitt í samræmi við lið 7.6.6 í viðauka 4B við reglugerð 
efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49. Ferill hins skráða styrks og ferill útblástursstreymisins skulu 
tímajafnaðir með umbreytingartímanum eins og hann er skilgreindur í lið 3.1.30 í viðauka 4B við reglugerð 
efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

3.1.3. Meðtalsútreikningur losunar yfir lotu

 Ef mælt er miðað við þurrt ástand skal beita leiðréttingu fyrir þurrar/rakar lofttegundir í samræmi við lið 8.1 
í viðauka 4B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49 á augnabliksstyrkgildin áður en frekari 
útreikningar eru gerðir.

 Ákvarða skal massa koltvísýrings (g/prófun) með því að reikna augnabliksmassa losaðra efna út frá styrk 
koltvísýrings í óþynntu útblásturslofti og massa útblástursstreymis, jafnað með tilliti til umbreytingartíma 
þeirra í samræmi við lið 8.4.2.2 í viðauka 4B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49, tegra 
augnabliksgildin yfir lotuna, og margfalda tegrunargildið með u-gildum koltvísýrings úr töflu 5 í viðauka 4B 
við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

 Beita skal eftirfarandi jöfnu:

  
i=n

 

1  mCO2 = ΣuCO2 × cCO2,i × qmew,i × f  (í g/prófun)
  i=l

 þar sem:

uCO2  er hlutfallið milli eðlismassa koltvísýrings og eðlismassa útblásturslofts

cCO2,i  er augnabliksstyrkur koltvísýrings í útblásturslofti, í milljónarhlutum

qmew,i  er augnabliksmassastreymi útblásturslofts, í kg/s

f  er sýnatökutíðni, í Hz

n  er fjöldi mælinga
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 Einnig má reikna massa koltvísýrings í samræmi við lið 8.4.2.4 í viðauka 4B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ 
fyrir Evrópu nr. 49 með því að nota mólmassa koltvísýrings (MCO2) sem er 44,01 g/mól.

3.2. Mæling á þynntu útblásturslofti

 Þessi liður gildir ef koltvísýringur er mældur í þynntu útblásturslofti.

3.2.1. Mæling

 Mæla skal koltvísýring í þynntu útblásturslofti úr hreyfli sem lagður hefur verið fram til prófunar með 
ódreifnum innroðagreini (NDIR) í samræmi við lið 9.3.2.3 og 3. viðbæti í viðauka 4B við reglugerð 
efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49. Þynna skal útblástursloft með síuðu andrúmslofti, tilbúnu lofti eða 
köfnunarefni. Flutningsgeta heildarstreymiskerfisins skal vera slík að algjörlega sé komið í veg fyrir að vatn 
þéttist í þynningar- og sýnatökukerfunum.

 Mælikerfið skal uppfylla línuleikakröfur liðar 9.2 og töflu 7 í viðauka 4B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ 
fyrir Evrópu nr. 49.

 Mælikerfið skal uppfylla kröfur liða 9.3.1, 9.3.4 og 9.3.5 í viðauka 4B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir 
Evrópu nr. 49.

3.2.2. Mat á gögnum

 Gögnin sem um ræðir skulu skráð og varðveitt í samræmi við lið 7.6.6 í viðauka 4B við reglugerð 
efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

3.2.3. Meðtalsútreikningur losunar yfir lotu

 Ef mælt er miðað við þurrt ástand skal beita leiðréttingu fyrir þurrar/rakar lofttegundir í samræmi við lið 8.1 í 
viðauka 4B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

 Þegar um er að ræða kerfi með stöðugt massastreymi (með varmaskipti) skal ákvarða massa koltvísýrings (g/
prófun) með eftirfarandi jöfnu:

mCO2 = (0,001519 × cCO2,i × med) (í g/prófun)

 þar sem:

cCO2,e er bakgrunnsleiðréttur meðalstyrkur koltvísýrings, í milljónarhlutum

0.001519 er hlutfallið milli eðlismassa koltvísýrings og eðlismassa lofts (u-stuðull)

med er heildarmassi þynnts útblásturslofts í lotunni, í kg

 Þegar um er að ræða kerfi með streymisjöfnun (án varmaskiptis) skal ákvarða massa koltvísýrings (g/prófun) 
með því að reikna augnabliksmassa losaðra efna og tegra síðan augnabliksgildin fyrir alla lotuna. Enn fremur 
skal beita bakgrunnsleiðréttingu beint á augnabliksgildi styrksins. Beita skal eftirfarandi jöfnu:

  

n

mCO2 = Σ [(med,i × cCO2,e × 0,001519)] – [(med × cCO2,d × (1 – 1/D) × 0,001519)]
  

i=l

 þar sem:

cCO2,e er styrkur koltvísýrings sem mældur er í þynntu útblásturslofti, í milljónarhlutum

cCO2,d er styrkur koltvísýrings sem mældur er í þynningarloftinu, í milljónarhlutum

0.001519 er hlutfallið milli eðlismassa koltvísýrings og eðlismassa lofts (u-stuðull)

med,i er augnabliksmassi þynnts útblásturslofts, í kg

med er heildarmassi þynnts útblásturslofts í lotunni, í kg

D er þynningarstuðullinn
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 Einnig má reikna u-stuðulinn með jöfnu 57 í lið 8.5.2.3.1 í viðauka 4B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir 
Evrópu nr. 49 með því að nota mólmassa koltvísýrings (MCO2), sem er 44,01 g/mól.

 Beita skal bakgrunnsleiðréttingu koltvísýrings í samræmi við lið 8.5.2.3.2 í viðauka 4B við reglugerð 
efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

3.3. Útreikningur á losun miðað við snúningshraða og álag

 Ákvarða skal vinnuna í lotunni, sem þörf er á vegna útreiknings á losun koltvísýrings miðað við snúningshraða 
og álag, í samræmi við lið 7.8.6 í viðauka 4B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

3.3.1. WHTC

 Reikna skal losun miðað við snúningshraða og álag eCO2 (g/kWh) sem hér segir:

  
eCO2 =

  (0,14 × mCO2,cold) + (0,86 × mCO2,hot)
   (0,14 × Wact,cold) + (0,86 × Wact,hot)

 þar sem:

mCO2,cold er massi koltvísýringslosunar í kaldræsingarprófun, í g/prófun

mCO2,hot er massi koltvísýringslosunar í heitræsingarprófun, í g/prófun

Wact,cold er raunverulega vinna í lotu í kaldræsingarprófun, í kWh

Wact,hot er raunveruleg vinna í lotu í heitræsingarprófun, í kWh

3.3.2. WHSC

 Reikna skal losun miðað við snúningshraða og álag eCO2 (g/kWh) sem hér segir:

  
eCO2 =

  mCO2
   Wact

 þar sem:

mCO2 er massi koltvísýringslosunar, í g/prófun

Wact er raunveruleg vinna í lotu, í kWh

4.  ÁKVÖRÐUN ELDSNEYTISNOTKUNAR

4.1. Mæling

 Mæla skal augnabliksstreymi eldsneytis með kerfum sem mæla massa helst með beinum hætti, s.s.:

a)  nema fyrir massastreymi,

b)  eldsneytisvigtun,

c)  svigkraftsmæli (Coriolis-mæli).

Kerfið sem notað er til að mæla eldsneytisstreymi skal hafa eftirfarandi eiginleika:

a)  nákvæmni sem er ± 2 % af álestri eða ± 0,3 % af fullu útslagi, hvort heldur er betra,

b)  samkvæmni sem er ± 1 % af fullu útslagi eða betri,

c)  ristíma sem er ekki lengri en 5 sekúndur.

 Kerfið sem notað er til að mæla eldsneytisstreymi skal uppfylla línuleikakröfur liðar 9.2 og töflu 7 í viðauka 
4B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr 49.

 Gera skal varúðarráðstafanir til að koma í veg fyrir mæliskekkjur. Slíkar varúðarráðstafanir skulu a.m.k. fela í 
sér eftirfarandi:

a)  varkára ísetningu tækisins samkvæmt fyrirmælum framleiðanda mælitækisins og góðar verkfræðilegar 
starfsvenjur,
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b)  nauðsynlega streymisaðlögun til að koma í veg fyrir iðukast, straumhvirfla, hringstreymi eða 
streymisslátt sem hefur áhrif á nákvæmni eða samkvæmni eldsneytisstreymiskerfisins,

c)  að tekið sé mið af öllu eldsneyti sem sneiðir hjá hreyflinum eða kemur til baka úr hreyflinum í 
eldsneytisgeymi.

4.2. Mat á gögnum

 Gögnin sem um ræðir skulu skráð og varðveitt í samræmi við lið 7.6.6 í viðauka 4B við reglugerð 
efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

4.3. Meðaltalsútreikningur eldsneytisnotkunar yfir lotu

 Ákvarða skal massa eldsneytis (g/prófun) með því að leggja saman augnablikgildi lotu sem hér segir:

  

i=n

  

1  qmf  = Σ qmf,i × f  × 1000  
   i=l

 þar sem:

qmf,i er augnablikseldsneytisstreymi, í kg/s

f er sýnatökutíðni, í Hz

n er fjöldi mælinga

4.4. Útreikningur á eldsneytisnotkun miðað við snúningshraða og álag

 Ákvarða skal vinnuna í lotunni, sem þörf er á vegna útreiknings á eldsneytisnotkun miðað við snúningshraða 
og álag, í samræmi við lið 7.8.6 í viðauka 4B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

4.4.1. WHTC

 Reikna skal eldsneytisnotkun miðað við snúningshraða og álag ef (g/kWh) sem hér segir:

  ef =
  (0,14 × qmf,cold) + (0,86 × qmf,hot)

   (0,14 × Wact,cold) + (0,86 × Wact,hot)

 þar sem:

qmf, cold er eldsneytismassi í kaldræsingarprófun, í g/prófun

qmf, hot er eldsneytismassi í heitræsingarprófun, í g/prófun

Wact, cold er raunveruleg vinna í lotu í kaldræsingarprófun, í kWh

Wact, hot er raunveruleg vinna í lotu í heitræsingarprófun, í kWh

4.4.2. WHSC

 Reikna skal eldsneytisnotkun miðað við snúningshraða og álag ef (g/kWh) sem hér segir:

  
eCO2 =

  qmf
   Wact

 þar sem:

qmf er eldsneytismassi, í g/prófun

Wact er raunveruleg vinna í lotu, í kWh

______
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(8) Stjtíð. ESB L 199, 28.7.2008, bls. 1.

1. viðbætir

Ákvæði um losun koltvísýrings og eldsneytisnotkun vegna rýmkunar EB-gerðarviðurkenningar fyrir 
ökutæki sem eru gerðarviðurkennd samkvæmt reglugerð (EB) nr. 595/2009 og þessari reglugerð og eru með 

viðmiðunarmassa sem er meiri en 2380 kg en ekki meiri en 2610 kg

1.  INNGANGUR

1.1.  Í þessum viðbæti eru sett fram ákvæði og prófunaraðferðir varðandi skýrslugjöf um losun koltvísýrings 
og eldsneytisnotkun vegna rýmkunar EB-gerðarviðurkenningar fyrir ökutæki sem eru gerðarviðurkennd 
samkvæmt reglugerð (EB) nr. 595/2009 og þessari reglugerð og eru með hærri viðmiðunarmassa en 2380 kg en 
ekki hærri en 2610 kg.

2.  ALMENNAR KRÖFUR

2.1.  Til að hljóta rýmkun EB-gerðarviðurkenningar fyrir ökutæki að því er varðar hreyfilgerð sem er gerðarviðurkennd 
samkvæmt þessari reglugerð fyrir ökutæki sem er með meiri viðmiðunarmassa en 2380 kg en ekki meiri en 
610 kg, skal framleiðandinn uppfylla kröfur XII. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 
692/2008 (8) með undantekningunum sem um getur að neðan.

2.1.1.  Skilja ber lið 2.2.1 í XII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008 þannig að hann vísi til þeirra tegunda 
viðmiðunareldsneytis sem lýst er í IX. viðauka.

2.1.2.  Skilja ber lið 5.2.4 í reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 101, sem vísað er til í lið 2.3 í XII. viðauka 
við reglugerð (EB) nr. 692/2008, sem hér segir:

1)  eðlismassi: mældur í prófunareldsneyti í samræmi við ISO-staðal 3675 eða með jafngildri aðferð. Fyrir 
bensín, dísilolíu, etanól (E85) og etanól fyrir sérhæfða þjöppukveikjuhreyfla (EF95) skal nota eðlismassa 
mældan við 288 K (15 °C), fyrir fljótandi jarðolíugas og jarðgas/lífmetan skal nota eftirfarandi 
viðmiðunareðlismassa:

 0,538 kg/lítra fyrir fljótandi jarðolíugas.

 0,654 kg/m3 fyrir jarðgas.

2)  Hlutfall vetnis, kolefnis og súrefnis: nota skal eftirfarandi föst gildi:

 C1H1,93O0,032 fyrir bensín (E10),

 C1H1,86O0,006 fyrir dísilolíu (B7),

 C1H2,525 fyrir fljótandi jarðolíugas,

 CH4 fyrir jarðgas og lífmetan,

 C1H2,74O0,385 fyrir etanól (E85),

 C1H2,92O0,46 fyrir etanól fyrir sérhæfða þjöppukveikjuhreyfla (ED95).

2.1.3.  Skilja ber lið 1.4.3 í 6. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 101, sem vísað er til í lið 3.3 
í XII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008, sem hér segir:

„1.4.3.  Eldsneytisnotkun, gefin upp í lítrum á 100 km (ef um er að ræða bensín, fljótandi jarðolíugas (E85 og 
ED95) eða dísilolíu) eða í rúmmetrum á 100 km (ef um er að ræða jarðgas/lífmetan), er reiknuð með 
eftirfarandi jöfnum:

a)  fyrir ökutæki með rafkveikjuhreyfil sem er knúinn með bensíni (E10):

  FC = (0,120/D) · [(0,831 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)]

b)  fyrir ökutæki með rafkveikjuhreyfil sem er knúinn með fljótandi jarðolíugasi:
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  FCnorm = (0,1212/0,538) · [(0,825 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)]

 Ef samsetning prófunareldsneytisins sýnir frávik frá þeirri samsetningu, sem gert er ráð fyrir við ákvörðun 
eðlilegrar eyðslu, er hægt, að ósk framleiðanda, að beita leiðréttingarstuðli cf á eftirfarandi hátt:

  FCnorm = (0,1212/0,538) · (cf) · [(0,825 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)]

 Leiðréttingarstuðullinn, sem leyft er að nota, er ákvarðaður á eftirfarandi hátt:

  cf = 0,825 + 0,0693 nactual

 þar sem:

  nactual er raunhlutfall vetnis og kolefnis í eldsneytinu sem notað er.

c)  fyrir ökutæki með rafkveikjuhreyfil sem er knúinn með jarðgasi/lífmetani:

  FCnorm = (0,1336/0,654) · [(0,749 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)]

d)  fyrir ökutæki með rafkveikjuhreyfil sem er knúinn með etanóli (E85):

  FC = (0,1742/D) · [(0,574 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)]

e)  fyrir ökutæki með þjöppukveikjuhreyfil sem er knúinn með dísilolíu (B7):

  FC = (0,1165/D) · [(0,859 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)]

f)  fyrir ökutæki með sem sérhæfðan þjöppukveikjuhreyfil sem er knúinn með etanóli (ED95):

  FC = (0.186/D) · [(0,538 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)]

Í þessum formúlum merkir:

FC eldsneytisnotkun, gefin upp í lítrum á 100 km (ef um er að ræða bensín, etanól, fljótandi jarðolíugas, 
dísilolíu eða lífdísilolíu) eða í rúmmetrum á 100 km (ef um er að ræða jarðgas)

HC mæld losun vetniskolefna í g/km

CO mæld losun kolsýrings í g/km

CO2 mæld losun koltvísýrings í g/km

D eðlismassi prófunareldsneytis.

 Ef um er að ræða loftkennd eldsneyti er þetta eðlismassinn við 288 K 15 °C.“

2.1.4.  Skilja ber kröfur um skýrslugjöf í lið 3.4 í XII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008 þannig að þær vísi til 
4. viðbætis við I. viðauka við þessa reglugerð.

______
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IX. VIÐAUKI

FORSKRIFTIR FYRIR VIÐMIÐUNARELDSNEYTI

Tæknigögn um eldsneyti fyrir prófun rafkveikjuhreyfla

Tegund: Dísilolía (B7)

Mæliþáttur Eining
Mörk (1)

Prófunaraðferð
Lágmark Hámark

Setanstuðull 46.0 — EN ISO 4264

Setantala (2) 52.0 56.0 EN-ISO 5165

Eðlismassi við 15 °C kg/m3 833 837 EN-ISO 3675
EN ISO 12185

Eiming:

— 50 % suðumarks °C 245 — EN-ISO 3405

— 95 % suðumarks °C 345 350 EN-ISO 3405

— lokasuðumark °C — 360 EN-ISO 3405

Kveikjumark °C 55 — EN 22719

Stíflumark (CFPP) °C — -5 EN 116

Seigja við 40 °C mm2/s 2.3 3.3 EN-ISO 3104

Fjölhringa, arómatísk vetniskolefni % m/m 2.0 4.0 EN 12916

Brennisteinsinnihald mg/kg — 10 EN-ISO 20846/EN-ISO 
20884

Kopartæring
(3 klst. við 50 °C)

Málgildi — Flokkur 1 EN-ISO 2160

Conradson-kolefnisleifar (10 % DR) % m/m — 0.2 EN-ISO 10370

Öskuinnihald % m/m — 0.01 EN-ISO 6245

Heildarmengun mg/kg — 24 EN 12662

Vatnsinnihald % m/m — 0.02 EN-ISO 12937

Hlutleysistala (sterk sýra) mg KOH/g — 0.10 ASTM D 974

Stöðugleiki gegn oxun (3) mg/ml — 0025 EN-ISO 12205

Smureiginleikar (HFRR, þvermál 
slitskönnunar við 60 °C)

μm — 400 EN ISO 12156

Stöðugleiki gegn oxun við 110 °C (3) H 20.0 EN 15751

Fitusýrumetýlestrar (FAME) (4) % rúmm. 6.0 7.0 EN 14078

(1) Gildin, sem eru tilgreind í tækniforskriftunum, eru „raungildi“. Við ákvörðun viðmiðunarmarkanna er höfð hliðsjón af ISO 
4259 „Petroleum products — Determination and application of precision data in relation to methods of test“ og við ákvörðun 
lágmarksgildis hefur verið tekið tillit til lágmarksmunar sem nemur 2R yfir núlli og við ákvörðun hámarksgildis og lágmarksgildis 
er lágmarksmunurinn 4R (R = samanburðarnákvæmni). Þrátt fyrir þessa ráðstöfun, sem er nauðsynleg af tæknilegum ástæðum, 
skal framleiðandi eldsneytis engu að síður stefna að núllgildi ef tilskilið hámarksgildi er 2R og að meðalgildi þegar tilgreint er bæði 
hámark og lágmark. Komi upp spurning um hvort eldsneyti uppfylli kröfur í forskriftunum skal taka mið af ISO 4259.

(2) Það svið, sem tilgreint er fyrir setantölu, er í ósamræmi við kröfurnar um lágmarkssviðið 4R. Rísi ágreiningur milli eldsneytisbirgis 
og -notanda er þó heimilt að taka mið af ISO 4259 til að leysa úr ágreiningi, að því tilskildu að nægilega margar mælingar séu 
gerðar til að ná tilskilinni nákvæmni frekar en að nota stakar mælingar.

(3) Jafnvel þótt eftirlit sé haft með stöðugleika gegn oxun má telja líklegt að geymsluþol verði takmarkað. Leita skal ráða hjá birgi um 
geymsluskilyrði og geymsluþol.

(4) Magn fitusýrumetýlestera (FAME) skal uppfylla skilyrði EN 14214.
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Tegund: Etanól fyrir sérhæfða þjöppukveikjuhreyfla (ED95) (1)

Mæliþáttur Eining Mörk (2)

Prófunaraðferð (3)

Lágmark Hámark

Heildaralkóhól (etanól að meðtöldu 
innihaldi lengri mettaðra alkóhóla)

% m/m 92.4 EN 15721

Önnur lengri mettuð, eingild alkóhól 
(C3-C5)

% m/m 2.0 EN 15721

Metanól % m/m 0.3 EN 15721

Eðlismassi við 15 °C kg/m3 793.0 815.0 EN-ISO 12185

Sýrustig, reiknað sem ediksýra % m/m 0.0025 EN 15491

Útlit Ljóst og tært

Blossamark °C 10 EN 3679

Þurrar efnaleifar mg/kg 15 EN 15691

Vatnsinnihald % m/m 6.5 EN 15489 (4)
EN-ISO 12937

EN 15692

Aldehýð, reiknuð sem asetaldehýð % m/m 0.0050 ISO 1388-4

Estrar, reiknaðir sem etýlasetat % m/m 0.1 ASTM D1617

Brennisteinsinnihald mg/kg 10.0 EN 15485
EN 15486

Súlföt mg/kg 4.0 EN 15492

Agnamengun mg/kg 24 EN 12662

Fosfór mg/l 0.20 EN 15487

Ólífræn klóríð mg/kg 1.0 EN 15484 eða EN 
15492

Kopar mg/kg 0100 EN 15488

Rafleiðni μS/cm 2.50 DIN 51627-4 eða
prEN 15938

(1) Bæta má aukefnum á borð við setanauðgandi efni sem tilgreint er af framleiðanda við etanóleldsneyti, enda sé ekki vitað um neinar 
neikvæðar aukaverkanir. Að þessum skilyrðum uppfyllum er hæsta leyfilega magn 10 % m/m.

(2) Gildin, sem eru tilgreind í tækniforskriftunum, eru „raungildi“. Við ákvörðun viðmiðunarmarkanna er höfð hliðsjón af ISO 
4259 „Petroleum products — Determination and application of precision data in relation to methods of test“ og við ákvörðun 
lágmarksgildis hefur verið tekið tillit til lágmarksmunar sem nemur 2R yfir núlli og við ákvörðun hámarksgildis og lágmarksgildis 
er lágmarksmunurinn 4R (R = samanburðarnákvæmni). Þrátt fyrir þessa ráðstöfun, sem er nauðsynleg af tæknilegum ástæðum, 
skal framleiðandi eldsneytis engu að síður stefna að núllgildi ef tilskilið hámarksgildi er 2R og að meðalgildi þegar tilgreint er 
bæði hámark og lágmark. Komi upp spurning um hvort eldsneyti uppfylli kröfur í forskriftunum skal taka mið af ISO 4259.

(3) Jafngildar EN/ISO-aðferðir verða samþykktar þegar þær verða gefnar út fyrir eiginleika sem taldir eru upp hér að framan.
(4) Komi upp spurning um hvort eldsneyti uppfylli kröfur í forskriftunum skal taka mið af EN 15489.
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Tæknigögn um eldsneyti fyrir prófun rafkveikjuhreyfla

Tegund: Bensín (E10)

Mæliþáttur Eining
Mörk (1)

Prófunaraðferð (2)
Lágmark Hámark

Prófunaroktantala, RON 95.0 97.0 EN-ISO 5164:2005 (3)

Hreyfilsoktantala, MON 84.0 86.0 EN-ISO 5163:2005 (3)

Eðlismassi við 15 °C kg/m3 743 756 EN-ISO 3675
EN-ISO 12185

Gufuþrýstingur kPa 56.0 60.0 EN-ISO 13016-1 (DVPE)

Vatnsinnihald % rúmm. 0015 ASTM E 1064

Eiming:

— uppgufun við 70 °C % rúmm. 24.0 44.0 EN-ISO 3405

— uppgufun við 100 °C % rúmm. 56.0 60.0 EN-ISO 3405

— uppgufun við 150 °C % rúmm. 88.0 90.0 EN-ISO 3405

— lokasuðumark °C 190 210 EN-ISO 3405

Efnaleif % rúmm. — 2.0 EN-ISO 3405

Vetniskolefnisgreining:

— ólefín % rúmm. 3.0 18.0 EN 14517
EN 15553

— arómöt % rúmm. 25.0 35.0 EN 14517
EN 15553

— bensen % rúmm. 0.4 1.0 EN 12177
EN 238, EN 14517

— mettuð sambönd % rúmm. skal tilgreina EN 14517
EN 15553

Kolefnis-/vetnishlutfall skal tilgreina

Kolefnis-/súrefnishlutfall skal tilgreina

Biðtími (4) mín. 480 — EN-ISO 7536

Súrefnisinnihald (5) % m/m 3.7 EN 1601
EN 13132
EN 14517

Útfellingar til staðar mg/ml — 0.04 EN-ISO 6246

Brennisteinsinnihald (6) mg/kg — 10 EN-ISO 20846
EN ISO 20884
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Mæliþáttur Eining
Mörk (1)

Prófunaraðferð (2)
Lágmark Hámark

Kopartæring
(3 klst. við 50 °C)

málgildi — Flokkur 1 EN-ISO 2160

Blýinnihald mg/l — 5 EN 237

Fosfórinnihald (7) mg/l — 1.3 ASTM D 3231

Etanól (4) % rúmm. 9.5 10.0 EN 1601
EN 13132
EN 14517

(1) Gildin, sem eru tilgreind í tækniforskriftunum, eru „raungildi“. Við ákvörðun viðmiðunarmarkanna er höfð hliðsjón af ISO 
4259 „Petroleum products — Determination and application of precision data in relation to methods of test“ og við ákvörðun 
lágmarksgildis hefur verið tekið tillit til lágmarksmunar sem nemur 2R yfir núlli og við ákvörðun hámarksgildis og lágmarksgildis 
er lágmarksmunurinn 4R (R = samanburðarnákvæmni). Þrátt fyrir þessa ráðstöfun, sem er nauðsynleg af tæknilegum ástæðum, 
skal framleiðandi eldsneytis engu að síður stefna að núllgildi ef tilskilið hámarksgildi er 2R og að meðalgildi þegar tilgreint er 
bæði hámark og lágmark. Komi upp spurning um hvort eldsneyti uppfylli kröfur í forskriftunum skal taka mið af ISO 4259.

(2) Jafngildar EN/ISO-aðferðir verða samþykktar þegar þær verða gefnar út fyrir eiginleika sem taldir eru upp hér að framan.
(3) Við útreikning á lokaniðurstöðu í samræmi við EN 228:2008 skal draga leiðréttingarstuðulinn 0,2 frá fyrir hreyfilsoktantölu 

(MON) og prófunaroktantölu (RON).
(4) Eldsneytið má innihalda oxunartálma og málmbinda sem venjulega eru notaðir til að jafna bensínstreymi í olíuvinnslustöðvum, en 

hreinsandi/tvístrandi aukefnum og leysiefnaolíum skal ekki bætt við.
(5) Etanól sem er í samræmi við EN 15376 er eina súrefnissambandið sem skal bæta af ásettu ráði í viðmiðunareldsneytið.
(6) Gefa skal upp rauninnihald brennisteins í eldsneytinu sem notað er við prófun 1.
(7) Ekki skal af ásettu ráði bæta neinum efnasamböndum sem innihalda fosfór, járn, mangan eða blý í þetta viðmiðunareldsneyti.

Tegund: Etanól (E85)

Mæliþáttur Eining
Mörk (1)

Prófunaraðferð
Lágmark Hámark

Prófunaroktantala, RON 95.0 — EN-ISO 5164

Hreyfilsoktantala, MON 85.0 — EN-ISO 5163

Eðlismassi við 15 °C kg/m3 skal tilgreina ISO 3675

Gufuþrýstingur kPa 40.0 60.0 EN-ISO 13016-1 
(DVPE)

Brennisteinsinnihald (2) mg/kg — 10 EN 15485 eða
EN 15486

Stöðugleiki gegn oxun Mínútur 360 EN-ISO 7536

Innihald útfellinga (þvegið með 
leysiefnum)

mg/100 ml — 5 EN-ISO 6246

Útlit
Þetta skal ákvarða við umhverfishita 
eða 15 °C eftir því hvort er hærra.

Tært og bjart, sýnilega laust 
við svífandi eða botnfallin 

mengunarefni

Sjónræn skoðun.

Etanól og lengri alkóhól (3) % rúmm. 83 85 EN 1601
EN 13132
EN 14517

E DIN 51627-3

Lengri alkóhól (C3-C8) % rúmm. — 2.0 E DIN 51627-3
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Mæliþáttur Eining
Mörk (1)

Prófunaraðferð
Lágmark Hámark

Metanól % rúmm. 1.00 E DIN 51627-3

Bensín (4) % rúmm. Afgangur EN 228

Fosfór mg/l 0,20 (5) EN 15487

Vatnsinnihald % rúmm. 0300 EN 15489 eða
EN 15692

Magn ólífrænna klóríða mg/l 1 EN 15492

pHe 6.5 9.0 EN 15490

Tæring koparræmu
(3 klst. við 50 °C)

Málgildi Flokkur 1 EN ISO 2160

Sýrustig, (sem ediksýra CH3COOH) % m/m
(mg/l)

— 0.0050
40)

EN 15491

Rafleiðni μS/cm 1.5 DIN 51627-4
eða

prEN 15938

Kolefnis-/vetnishlutfall skal tilgreina

Kolefnis-/súrefnishlutfall skal tilgreina

(1) Gildin, sem eru tilgreind í tækniforskriftunum, eru „raungildi“. Við ákvörðun viðmiðunarmarkanna er höfð hliðsjón af ISO 
4259 „Petroleum products — Determination and application of precision data in relation to methods of test“ og við ákvörðun 
lágmarksgildis hefur verið tekið tillit til lágmarksmunar sem nemur 2R yfir núlli og við ákvörðun hámarksgildis og lágmarksgildis 
er lágmarksmunurinn 4R (R = samanburðarnákvæmni). Þrátt fyrir þessa ráðstöfun, sem er nauðsynleg af tæknilegum ástæðum, 
skal framleiðandi eldsneytis engu að síður stefna að núllgildi ef tilskilið hámarksgildi er 2R og að meðalgildi þegar tilgreint er 
bæði hámark og lágmark. Komi upp spurning um hvort eldsneyti uppfylli kröfur í forskriftunum skal taka mið af ISO 4259.

(2) Gefa ber upp rauninnihald brennisteins í eldsneytinu sem nota skal við losunarprófunina.
(3) Ekki skal af ásettu ráði bæta neinum efnasamböndum sem innihalda fosfór, járn, mangan eða blý í þetta viðmiðunareldsneyti.
(4) Etanól sem er í samræmi við EN 15376 er eina súrefnissambandið sem skal af ásettu ráði bæta í viðmiðunareldsneytið.
(5) Magn blýlauss bensíns er ákvarðað sem 100 að frádregnum samanlögðum hundraðshlutum vatns, alkóhóls, metýl-tert-bútýl-etra 

(MTBE) og etýl-tert-bútýl-etra (ETBE).

Tegund: Fljótandi jarðolíugas (LPG)

Mæliþáttur Eining Eldsneyti A Eldsneyti B Prófunaraðferð

Samsetning: EN 27941

C3-innihald % rúmm. 30 ± 2 85 ± 2

C4-innihald % rúmm. Afgangur (1) Afgangur (1)

< C3, > C4 % rúmm. Hámark 2 Hámark 2

Ólefín % rúmm. Hámark 12 Hámark 15

Uppgufunarleifar mg/kg Hámark 50 Hámark 50 EN 15470

Vatn við 0 °C ekkert vatn ekkert vatn EN 15469
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Mæliþáttur Eining Eldsneyti A Eldsneyti B Prófunaraðferð

Heildarinnihald brennisteins að 
lyktarefni meðtöldu

mg/kg Hámark 10 Hámark 10 EN 24260, ASTM D 3246

ASTM 6667

Brennisteinsvetni Ekkert Ekkert EN-ISO 8819

Tæring koparræmu

(1 klst. við 40 °C)

Málgildi Flokkur 1 Flokkur 1 ISO 6251 (2)

Lykt Einkennandi Einkennandi

Hreyfilsoktantala (3) Lágmark 89,0 Lágmark 89,0 EN 589 viðauki B

(1) Afgangurinn er eftirfarandi: afgangur = 100 - C3 - < C3 - > C4.
(2) Ef sýnið inniheldur tæringartálma eða önnur íðefni sem draga úr ætandi áhrifum sýnisins á koparræmuna er óvíst að þessi aðferð 

segi rétt til um hvort ætandi efni séu til staðar. Af þeim sökum er bannað að bæta slíkum efnasamböndum við í þeim eina tilgangi 
að hafa áhrif á prófunarniðurstöður.

(3) Ef framleiðandinn óskar eftir því væri hægt að nota hærra hreyfilsoktantölu við framkvæmd gerðarviðurkenningarprófana.

Tegund: Jarðgas/lífmetan

Eiginleikar Einingar Grunngildi
Mörk

Prófunaraðferð
lágmark hámark

Viðmiðunareldsneyti GR

Samsetning

Metan 87 84 89

Etan 13 11 15

Afgangur (1) % mólhlutfall — — 1 ISO 6974

Brennisteinsinnihald mg/m3 (2) — 10 ISO 6326-5

(1) Hvarftregar lofttegundir + C2+
(2) Gildi ákvarðað við staðalaðstæður 293,2 K (20 °C) og 101,3 kPa.

Viðmiðunareldsneyti G23

Samsetning

Metan 92.5 91.5 93.5

Afgangur (1) % mólhlutfall — — 1 ISO 6974

N2 % mólhlutfall 7.5 6.5 8.5

Brennisteinsinnihald mg/m3 (2) — — 10 ISO 6326-5

(1) Hvarftregar lofttegundir (aðrar en N2) + C2 + C2+
(2) Gildi ákvarðað við 293,2 K (20 °C) og 101,3 kPa.
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Viðmiðunareldsneyti G25

Samsetning

Metan % mólhlutfall 86 84 88

Afgangur (1) % mólhlutfall — — 1 ISO 6974

N2 % mólhlutfall 14 12 16

Brennisteinsinnihald mg/m3 (2) — — 10 ISO 6326-5

(1) Hvarftregar lofttegundir (aðrar en N2) + C2 + C2+
(2) Gildi ákvarðað við 293,2 K (20 °C) og 101,3 kPa.
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(9) Reglurnar um flokkun bilana eru tilgreindar í viðauka 9B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

X. VIÐAUKI

INNBYGGÐ GREININGARKERFI

1.  INNGANGUR

1.1.  Í þessum viðauka eru settir fram starfrænir þættir innbyggðra greiningarkerfa (OBD) fyrir mengunarvarnir í 
hreyfilkerfum sem falla undir þessa reglugerð.

2.  ALMENNAR KRÖFUR

2.1.  Almennu kröfurnar, þ.m.t. sértækar kröfur varðandi öryggi rafeindakerfa, skulu vera þær sem kveðið er á um 
í 4. lið viðauka 9B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49 og þær sem lýst er í lið 2 í þessum 
viðauka.

2.2.  Skilja ber tilvísunina í aksturslotu í viðauka 9C við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49 sem 
tilvísun í aksturslotu eins og hún er skilgreind í 36. mgr. 2. gr. þessarar reglugerðar.

2.3. Viðbótarákvæði varðandi vöktunarkröfur

2.3.1.  Auk vöktunarkrafnanna sem settar eru fram í 3. viðbæti við viðauka 9B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ 
fyrir Evrópu nr. 49 gilda vöktunarkröfurnar sem settar eru fram í 1. viðbæti við þennan viðauka.

2.3.1.1.  Reglur um flokkun bilana skulu vera þær sem settar eru fram í viðauka 9B við reglugerð efnahagsnefndar 
SÞ fyrir Evrópu nr. 49. Ekki skal flokka bilanir, sem greindar eru af viðbótarvökturum sem krafist er skv. 1. 
viðbæti, sem bilanir í flokki C (9). 

2.3.2.  Í tilvikum þar sem innsprautun hvarfefna er stýrt af lokuðu hringrásarkerfi gilda vöktunarkröfurnar, sem 
tilgreindar eru í 1. lið 3. viðbætis við viðauka 9B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

2.3.2.1.  Ekki skal flokka bilanir, sem greindar eru samkvæmt ákvæðum liðar 2.3.2., sem bilanir í flokki C.

2.3.3.  Skilja ber vöktunarkröfurnar varðandi eftirmeðferðartæki fyrir agnir, sem tilgreindar eru í c-lið liðar 2 í 3. 
viðbæti við viðauka 9B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49, með þeim hætti sem kveðið er 
á um í liðum 2.3.3.1, 2.3.3.2 og 2.3.3.3, sem skulu koma þeim til viðbótar.

2.3.3.1  Virkni eftirmeðferðartækisins fyrir agnir, þ.m.t. síunarferli og ferli stöðugrar endurnýjunar, skal vöktuð með 
tilliti til viðmiðunargilda innbyggðra greiningarkerfa sem tilgreind eru í töflu 1.

2.3.3.2.  Reglubundin endurnýjun skal vöktuð með tilliti til getu tækisins til að virka eins og hönnun þess gerir ráð fyrir 
(t.d. getu þess til að framkvæma endurnýjun innan þess tímabils sem framleiðandi tilgreinir, til að framkvæma 
endurnýjun þegar þess er krafist, o.s.frv.). Þetta skal vera einn þáttur í vöktun tækisins á íhlutum.

2.3.3.3.  Fyrir dagsetningarnar sem tilgreindar eru í 8. mgr. 4. gr. og þegar um er að ræða dísilagnasíu sem notar 
veggstreymi, getur framleiðandi valið að beita kröfunum varðandi vöktun á frammistöðu, sem 
settar eru fram í 3. viðbæti við þennan viðauka, í stað krafna liðar 2.3.3.1, ef hann getur sýnt 
fram á með tæknigögnum að jákvæð fylgni sé á milli minnkunar síunarskilvirkni og minnkunar 
þrýstingsfalls (delta-þrýstingur) í veggsíunni við notkunarskilyrði hreyfilsins sem tilgreind eru í 
prófuninni sem lýst er í 3. viðbæti við þennan viðauka.

2.3.3.4.  Framkvæmdastjórnin skal láta fara fram endurskoðun á kröfunum um vöktun sem settar eru fram í lið 2.3.3.1 
eigi síðar en 31. desember 2012. Ef sýnt er fram á að ómögulegt sé að uppfylla viðkomandi kröfur fyrir 
dagsetningarnar sem um getur í lið 2.3.3.3 af tæknilegum ástæðum, þá skal framkvæmdastjórnin leggja til 
viðeigandi breytingar á þeim dagsetningum.

2.4. Annars konar viðurkenning

2.4.1.  Ef framleiðandi óskar eftir því skal litið svo á, í tilviki ökutækja í flokki M1, M2, N1 og N2 sem eru með 
leyfilegan hámarksmassa sem er ekki meiri en 7,5 tonn og ökutækja í flokki M3, undirflokki I, II, A og B, sbr. 
skilgreiningu í I. viðauka við tilskipun 2001/85/EB, sem eru með leyfilegan hámarksmassa sem er ekki meiri 
en 7,5 tonn, að samræmi við kröfur XI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008, samkvæmt Euro 6 staðlinum 
fyrir innbyggð greiningarkerfi eins og hann er skilgreindur í 6. viðbæti við I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 
692/2008, jafngildi því að kröfur þessa viðauka hafi verið uppfylltar.
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 Ef slík annars konar viðurkenning er notuð skulu upplýsingarnar í lið 3.2.12.2.7 í 3. viðbæti við I. viðauka 
við reglugerð (EB) nr. 692/2008 koma í stað upplýsinganna varðandi innbyggð greiningarkerfi í liðum 
3.2.12.2.7.1 til 3.2.12.2.7.4 í 2. hluta 4. viðbætis við I. viðauka 

 Valkvæð beiting ákvæða þessa viðauka og ákvæða XVI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008 skal ekki 
heimiluð nema að því marki sem sérstaklega er sett fram í lið 2.4.1.

2.4.2. Lítil framleiðsluröð

 Sem valkost við kröfurnar sem settar eru fram í 4. lið viðauka 9B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir 
Evrópu nr. 49 geta framleiðendur hreyfla, með minni ársframleiðslu en 500 hreyfla á heimsvísu af gerð 
hreyfils sem fellur undir þessa reglugerð, hlotið EB-gerðarviðurkenningu á grundvelli annarra krafna þessarar 
reglugerðar, ef mengunarvarnaríhlutir hreyfilkerfisins eru a.m.k. vaktaðir með tilliti til virkni straumrása, 
og þess hvort frálagsmerki skynjara séu rökræn og trúverðug, og að eftirmeðferðarkerfið sé a.m.k. vaktað 
með tilliti til allsherjarbilunar. Framleiðendur hreyfla, sem á heimsvísu framleiða innan við 50 hreyfla á 
ári af gerðum sem falla undir þessa reglugerð, geta hlotið EB-gerðarviðurkenningu á grundvelli annarra 
krafna þessarar reglugerðar ef mengunarvarnaríhlutir hreyfilkerfisins eru a.m.k. vaktaðir með tilliti til virkni 
straumrása, og með tilliti til þess hvort frálagsmerki skynjara séu rökræn og trúverðug (íhlutavöktun).

2.4.3.  Framleiðanda skal ekki vera heimilt að nýta sér þessi annars konar ákvæði sem eru tilgreind í lið 2.4.1 vegna 
fleiri en 500 hreyfla á ári.

2.4.4.  Gerðarviðurkenningaryfirvöld skulu upplýsa framkvæmdastjórnina um kringumstæður hverrar 
gerðarviðurkenningar sem er veitt samkvæmt liðum 2.4.1 og 2.4.2.

2.5. Samræmi framleiðslu

 Innbyggð greiningarkerfi skulu uppfylla kröfur um samræmi framleiðslu sem tilgreindar eru í tilskipun 
2007/46/EB.

 Ef viðurkenningaryfirvöld ákveða að þörf sé á sannprófun á samræmi framleiðslu innbyggðra greiningarkerfa 
skal sannprófunin fara fram í samræmi við kröfurnar sem tilgreindar eru í I. viðauka við þessa reglugerð.

3.  KRÖFUR UM FRAMMISTÖÐU

3.1. Kröfurnar um frammistöðu skulu vera þær sem settar eru fram í 5. lið viðauka 9B við reglugerð efnahags-
nefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

3.2. Viðmiðunargildi innbyggðra greiningarkerfa

3.2.1.  Viðmiðunargildi innbyggðra greiningarkerfa sem gilda um innbyggð greiningarkerfi eru þau sem tilgreind 
eru í röðunum „almennar kröfur“ í töflu 1 fyrir þjöppukveikjuhreyfla og í töflu 2 fyrir gasknúna hreyfla og 
rafkveikjuhreyfla sem komið er fyrir í ökutækjum í flokki M3, í flokki N2 með leyfilegan hámarksmassa sem 
er meiri en 7,5 tonn, og í ökutækjum í flokki N3.

3.2.2.  Þar til tímabili innleiðingar í áföngum sem sett er fram í 7. mgr. 4. gr. er lokið skulu viðmiðunargildi 
innbyggðra greiningarkerfa, sem tilgreind eru í röðunum „tímabil innleiðingar í áföngum“ í töflu 1 fyrir 
þjöppukveikjuhreyfla og í töflu 2 fyrir gasknúna hreyfla og rafkveikjuhreyfla sem komið er fyrir í ökutækjum 
í flokki M3, í flokki N2 með leyfilegan hámarksmassa sem er meiri en 7,5 tonn, og í ökutækjum í flokki N3 , 
gilda.

Tafla 1

Viðmiðunargildi innbyggðra greiningarkerfa (þjöppukveikjuhreyflar)

Mörk í mg/kWh

NOx Massi efnisagna

Tímabil innleiðingar í áföngum 1500 25

Almennar kröfur 1200 25
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Tafla 2

Viðmiðunargildi innbyggðra greiningarkerfa (allir gasknúnir hreyflar og rafkveikjuhreyflar sem 
komið er fyrir í ökutækjum í flokki M3, í flokki N2 með leyfilegan hámarksmassa sem er meiri en 7,5 

tonn, og í ökutækjum í flokki N3)

Mörk í mg/kWh

NOx CO (1)

Tímabil innleiðingar í áföngum 1500

Almennar kröfur 1200

(1) Viðmiðunargildi innbyggðra greiningarkerfa fyrir kolsýring skulu sett síðar.

4.  SÝNIKRÖFUR

4.1.  Sýnikröfurnar skulu vera þær sem settar eru fram í 6. lið viðauka 9B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir 
Evrópu nr. 49 og þær sem lýst er í 4. lið þessa viðauka.

4.2.  Til viðbótar ákvæðum liðar 4.1 getur framleiðandi sýnt fram á vöktun á frammistöðu á grundvelli krafnanna 
sem settar eru fram í 2 viðbæti.

 Viðurkenningaryfirvöld geta samþykkt að framleiðandi noti aðra aðferð við vöktun á frammistöðu en þá sem 
um getur í 2. viðbæti. Framleiðandinn skal sýna fram á með traustri tæknilegri röksemdafærslu sem byggir 
á hönnunareiginleikum, með kynningu á prófniðurstöðum, með tilvísun í fyrri viðurkenningar, eða með 
einhverri annarri viðurkenndri aðferð að hin valda vöktunaraðferð sé a.m.k. jafn traust, skjótvirk og skilvirk 
og aðferðirnar sem um getur í 2. viðbæti.

5.  KRÖFUR UM UPPLÝSINGAR

5.1.  Kröfur um upplýsingar skulu vera þær sem settar eru fram í 8. lið viðauka 9B við reglugerð efnahagsnefndar 
SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

6.  KRÖFUR UM FRAMMISTÖÐU VIÐ NOTKUN

 Kröfur þessa liðar gilda um vaktara innbyggðra greiningarkerfa í samræmi við ákvæði viðauka 9C við 
reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

6.1. Tæknilegar kröfur

6.1.1.  Tæknilegu kröfurnar varðandi mat á frammistöðu innbyggðra greiningarkerfa við notkun, þ.m.t. kröfur 
varðandi samskiptareglur, teljara, nefnara og stighækkanir þeirra, skulu vera þær sem settar eru fram í viðauka 
9C við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

6.1.2.  Sér í lagi skal reikna hlutfall frammistöðu við notkun (IUPRm) tiltekins vaktara m innbyggðs greiningarkerfis 
á grundvelli eftirfarandi jöfnu:

IUPRm = teljarim / nefnarim

 þar sem:

 „Teljarim“: teljari tiltekins vaktara m sem gefur til kynna hversu oft ökutækið hefur verið notað með þeim 
hætti að öll vöktunarskilyrði, sem eru nauðsynleg til þess að þessi tiltekni vaktari greini bilun, séu fyrir hendi, 
og

 „Nefnarim“: nefnari tiltekins vaktara m sem gefur til kynna fjölda aksturslota ökutækis sem eiga við um 
þennan tiltekna vaktara (eða, „þar sem atvik eiga sér stað sem eiga við um þennan tiltekna vaktara“).

6.1.3.  Hlutfall frammistöðu við notkun (IUPRg) hóps vaktara í ökutæki er reiknað á grundvelli eftirfarandi jöfnu:

IUPRg = teljarig / nefnarig

 þar sem:

 „Teljarig“: teljari hóps vaktara g og er raungildi (teljarim) tiltekins vaktara m sem hefur lægsta hlutfall 
frammistöðu við notkun, eins og skilgreint er í lið 6.1.2, af öllum vökturum innan þess hóps vaktara g í 
tilteknu ökutæki, og
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 „Nefnarig“: nefnari hóps vaktara g og er raungildi (nefnarim) tiltekins vaktara m sem hefur lægsta hlutfall 
frammistöðu við notkun, eins og skilgreint er í lið 6.1.2, af öllum vökturum innan þess hóps vaktara g í 
tilteknu ökutæki.

6.2. Lágmarkshlutfall frammistöðu við notkun

6.2.1.  Hlutfall frammistöðu við notkun IUPRm vaktara m innbyggðs greiningarkerfis, eins og skilgreint er í 
5. lið viðauka 9C við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49, skal vera hærra en eða jafnt 
og lágmarkshlutfall frammistöðu við notkun IUPRm(min) sem gildir um viðkomandi vaktara m allan 
nýtingartíma hreyfilsins eins og tilgreint er í 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 595/2009.

6.2.2.  Gildi lágmarkshlutfalls frammistöðu við notkun IUPR(min) er 0,1 fyrir alla vaktara.

6.2.3.  Kröfur liðar 6.2.1 teljast uppfylltar ef eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt fyrir alla hópa vaktara g:

6.2.3.1.  Meðaltal  IUPRg gilda allra ökutækja, sem búin eru hreyflum sem tilheyra hópi hreyfla með 
innbyggðu greiningarkerfi sem til athugunar er, er jafnt eða hærra en IUPR(min), og

6.2.3.2.  yfir 50 % allra hreyfla sem um getur í lið 6.2.3.1 hafa IUPRg sem er jafnt eða hærra en IUPR(min).

6.3. Kröfur um upplýsingar

6.3.1.  Gögn sem tengjast hverjum vöktuðum íhlut eða kerfi og krafist er skv. 8. lið viðauka 9B við reglugerð 
efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49, skulu innihalda eftirfarandi upplýsingar varðandi frammistöðu við 
notkun:

a)  viðmiðanirnar sem notaðar eru við stighækkun teljara og nefnara,

b)  viðmiðunin sem notuð er til að gera stighækkun teljara eða nefnara ógilda.

6.3.1.1.  Öllum viðmiðunum, sem notaðar eru til að gera stighækkun almenna nefnarans ógilda, skal bætt við gögnin 
sem vísað er til í lið 6.3.1.

6.4. Yfirlýsing um að frammistaða innbyggða greiningarkerfisins við notkun standist kröfur

6.4.1.  Í umsókn um gerðarviðurkenningu skal framleiðandi lýsa því yfir að frammistaða innbyggða greiningarkerfisins 
við notkun standist kröfur í samræmi við fyrirmyndina sem er að finna í 6. viðbæti. Auk slíkrar yfirlýsingar 
skal sannreyna að kröfur liðar 6.1 séu uppfylltar samkvæmt reglum um viðbótarmat sem tilgreindar eru í lið 
6.5.

6.4.2.  Yfirlýsing af því tagi sem um getur í lið 6.4.1 skal fylgja gögnunum varðandi hóp hreyfla með innbyggðu 
greiningarkerfi sem krafist er samkvæmt liðum 5 og 6.3 í þessum viðauka.

6.4.3.  Framleiðandi skal halda skrár sem innihalda öll prófunargögn, verkfræði- og framleiðslugreiningar og aðrar 
upplýsingar sem liggja til grundvallar yfirlýsingunni um að frammistaða innbyggða greiningarkerfisins við 
notkun standist kröfur. Framleiðandinn skal veita viðurkenningaryfirvaldi aðgang að slíkum upplýsingum ef 
þess er óskað.

6.4.4.  Á meðan tímabili innleiðingar í áföngum stendur skv. 7. mgr. 4. gr. skal framleiðandi undanþeginn kröfu um 
að leggja fram yfirlýsingu af því tagi sem kveðið er á um í lið 6.4.1.

6.5. Mat á frammistöðu við notkun

6.5.1.  Sýna skal fram á frammistöðu innbyggðs greiningarkerfis við notkun og samræmi þess við kröfur liðar 6.2.3 
þessa viðauka með aðferðinni sem lýst er í 4. viðbæti við þennan viðauka í það minnsta.

6.5.2.  Landsbundnum yfirvöldum og fulltrúum þeirra er heimilt að gera frekari prófanir til að staðfesta að kröfur 
liðar 6.2.3 þessa viðauka séu uppfylltar.

6.5.2.1.  Til að sýna fram á að kröfur liðar 6.2.3 í þessum viðauka séu ekki uppfylltar, á grundvelli ákvæða liðar 6.5.2 
í þessum viðauka, verða yfirvöld að sýna fram á að a.m.k. ein af kröfum liðar 6.2.3 í þessum viðauka sé ekki 
uppfyllt með 95 %, tölfræðilegu öryggisstigi á grundvelli úrtaks sem telur a.m.k. 30 ökutæki.

6.5.2.2.  Framleiðandinn skal fá tækifæri til að sýna fram á að þær kröfur liðar 6.2.3 þessa viðauka, sem sýnt var fram 
á að væru ekki uppfylltar samkvæmt lið 6.5.2.1 þessa viðauka, séu uppfylltar með því að notast við prófun 
sem byggir á úrtaki sem telur a.m.k. 30 ökutæki og er með hærra tölfræðilegt öryggisstig en prófunin sem um 
getur í lið 6.5.2.1.
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6.5.2.3.  Í tengslum við prófanir samkvæmt liðum 6.5.2.1 og 6.5.2.2 verða bæði yfirvöld og framleiðendur að láta 
hinum aðilanum í té viðeigandi upplýsingar, svo sem upplýsingar er varða val ökutækja.

6.5.3.  Ef sýnt hefur verið fram á að kröfur liðar 6.2.3 þessa viðauka séu ekki uppfylltar í samræmi við lið 6.5.1 eða 
6.5.2 þessa viðauka, skulu ráðstafanir til úrbóta gerðar í samræmi við 13. gr.

6.5.4.  Skilja ber tilvísun í aksturslotu í viðauka 9C við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49 sem 
tilvísun í aksturslotu eins og hún er skilgreind í  36. lið 2. gr. þessarar reglugerðar.

6.5.5.  Á meðan á tímabili innleiðingar í áföngum stendur skv. 7. mgr. 4. gr. skal mat á frammistöðu innbyggðra 
greiningarkerfa við notkun fara fram í samræmi við ákvæðin sem sett eru fram í 5. viðbæti.

6.5.5.1.  Á meðan á tímabili innleiðingar í áföngum stendur skv. 7. mgr. 4. gr. þurfa innbyggð greiningarkerfi ekki að 
uppfylla kröfur liðar 6.2.3 í þessum viðauka.

______
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1. viðbætir

Viðbótarkröfur um vöktun

1.  LÍTIÐ FLÆÐI Í ÚTBLÁSTURSHRINGRÁS

1.1.  Eftirfarandi kröfur gilda auk þeirra sem kveðið er á um í 3. viðbæti við viðauka 9B við reglugerð 
efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr 49.

 Í tilvikum þar sem losun myndi ekki fara yfir viðmiðunargildi innbyggða greiningarkerfisins, jafnvel þótt 
allsherjarbilun yrði í útblásturshringrásarkerfinu þannig að það getur ekki viðhaldið fyrirskipuðu flæði (t.d. 
vegna réttrar virkni sértæks afoxunarkerfis með hvötum sem er aftan við hreyfilinn), skal eftirfarandi eiga við:

1.1.1.  Ef flæði í útblásturshringrás er stýrt með lokuðu hringrásarkerfi skal innbyggða greiningarkerfið skynja bilun 
ef útblásturshringrásarkerfið getur ekki aukið flæði í útblásturshringrásinni í það flæði sem krafist er.

1.1.2.  Ef flæði í útblásturshringrás er stýrt með opnu hringrásarkerfi skal innbyggða greiningarkerfið skynja bilun ef 
ekkert greinanlegt flæði er í útblásturshringrásarkerfinu þegar búist er við flæði í útblásturshringrásinni.

2.  ÓFULLNÆGJANDI FRAMMISTAÐA KÆLIS Í ÚTBLÁSTURSHRINGRÁS

2.1.  Eftirfarandi kröfur gilda auk þeirra sem kveðið er á um í 3. viðbæti við viðauka 9B við reglugerð 
efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr 49.

2.1.1.  Í tilvikum þar sem allsherjarbilun verður í kælikerfi útblásturshringrásar þannig að það getur ekki náð þeirri 
kælingu sem framleiðandi tilgreinir myndi ekki leiða til þess að vöktunarkerfið skynjaði bilun (þar sem sú 
aukning losunar sem af því hlytist myndi ekki ná viðmiðunargildum innbyggða greiningarkerfisins fyrir 
nokkurt mengunarefni) skal innbyggða greiningarkerfið skynja bilun þegar engin greinanleg kæling á sér stað 
í útblásturshringrásarkerfinu.

3.  LÍTILL FORÞJÖPPUÞRÝSTINGUR

3.1.  Eftirfarandi kröfur gilda auk þeirra sem kveðið er á um í 3. viðbæti við viðauka 9B við reglugerð 
efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr 49.

3.1.1.  Í tilvikum þar sem losun myndi ekki fara yfir viðmiðunargildi innbyggða greiningarkerfisins, jafnvel þótt 
allsherjarbilun yrði í forþjöppukerfinu og það gæti ekki viðhaldið þeim forþjöppuþrýstingi sem krafist er 
og forþjöppuþrýstingi er stýrt af lokuðu hringrásarkerfi, skal innbyggða greiningarkerfið skynja bilun ef 
forþjöppukerfið getur ekki aukið forþjöppuþrýsting í þann þrýsting sem krafist er.

3.1.2.  Í tilvikum þar sem losun myndi ekki fara yfir viðmiðunargildi innbyggða greiningarkerfisins, jafnvel þótt 
allsherjarbilun yrði í forþjöppukerfinu og það gæti ekki viðhaldið þeim forþjöppuþrýstingi sem krafist er og 
forþjöppuþrýstingi er stýrt af opnu hringrásarkerfi skal innbyggða greiningarkerfið skynja bilun þegar enginn 
greinanlegur forþjöppuþrýstingur er í kerfinu þegar búist er við þrýstingi.

4.  BILAÐIR INNSPRAUTUNARLOKAR MEÐ DÆLU

4.1.  Framleiðandi skal láta viðurkenningaryfirvöldum í té greiningu á langtímaáhrifum af biluðum innsprautunarlokum 
með dælu (t.d. stífluðum eða óhreinum innsprautunarlokum), jafnvel þótt slíkar bilanir leiði ekki til þess að 
farið sé yfir viðmiðunargildi innbyggða greiningarkerfisins.

4.2.  Að loknu tímabilinu sem um getur í 7. mgr. 4. gr. skal framleiðandi láta viðurkenningaryfirvöldum í té áætlun 
um þær vöktunaraðferðir sem hann hyggst nota, auk þeirra sem krafist er í 3. viðbæti við viðauka 9B við 
reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49, til þess að framkvæma greiningu á áhrifunum sem vísað er 
til í lið 4.1.

4.2.1.  Þegar yfirvaldið hefur samþykkt þessa áætlun skal framleiðandinn taka þessar aðferðir í notkun í innbyggða 
greiningarkerfinu.

______
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2. viðbætir

Vöktun á frammistöðu

1.  ALMENNT

1.1.  Í þessum viðbæti eru sett fram ákvæði um ferlið við að sýna fram á vöktun á frammistöðu sem á við í sumum 
tilvikum.

2.  SÝNT FRAM Á VÖKTUN Á FRAMMISTÖÐU

2.1. Samþykki á flokkun bilana

2.1.1.  Eins og tilgreint er í lið 4.2.1.1 í viðauka 9B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49 er fylgni 
við raunverulega losun ekki nauðsynleg þegar um er að ræða vöktun á frammistöðu. Á hinn bóginn getur 
viðurkenningaryfirvald óskað eftir prófunargögnum til að sannreyna flokkun áhrifa bilana eins og lýst er í lið 
6.2 þess viðauka.

2.2. Samþykki á þeirri vöktun á frammistöðu sem framleiðandi velur

2.2.1.  Þegar ákvörðun er tekin um hvort samþykkja skuli viðmiðanirnar að því er varðar frammistöðu sem 
framleiðandinn velur, skal viðurkenningaryfirvald taka tillit til tæknilegra upplýsinga sem framleiðandinn 
hefur látið í té.

2.2.2.  Viðmiðunarmörk frammistöðu sem framleiðandinn velur fyrir vaktarann sem er til athugunar skulu ákvörðuð 
með tilliti til stofnhreyfils hóps hreyfla með innbyggðu greiningarkerfi  með prófun á hæfi sem fer fram sem 
hér segir:

2.2.2.1.  Prófun á hæfi skal fara fram með sama hætti og tilgreint er í lið 6.3.2.1 í viðauka 9B við reglugerð 
efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

2.2.2.2.  Mælt er hversu mikið frammistaða íhlutarins sem er til athugunar minnkar og sú minnkun telst síðan 
viðmiðunarmörk frammistöðu.

2.2.3.  Viðmiðun að því er varðar frammistöðu og viðmiðunarmörk frammistöðu, sem samþykkt hafa verið fyrir 
stofnhreyfilinn, teljast gilda um alla aðra hreyfla í hópi hreyfla með innbyggðu greiningarkerfi án þess að sýna 
þurfi fram á það frekar.

2.3. Hæfi íhlutar sem hefur verið spillt

2.3.1.  Íhlutur sem hefur verið spillt og er hæfur fyrir stofnhreyfil hóps hreyfla með innbyggðu greiningarkerfi, telst 
hæfur til að sýna fram á frammistöðu innbyggðs greiningarkerfis í öllum hreyflum þess hóps.

2.4. Sýnt fram á frammistöðu innbyggðs greiningarkerfis

2.4.1.  Sýna skal fram á frammistöðu innbyggðs greiningarkerfis samkvæmt kröfum liðar 7.1.2 í viðauka 9B við 
reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49 með því að nota hæfan íhlut sem spillist sem er hæfur til 
notkunar í stofnhreyflinum.

______
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3. viðbætir

Sýnikröfur að því er varðar vöktun á frammistöðu dísilagnasíu sem notar veggstreymi

1.  ALMENNT

1.1.  Í þessum viðbæti er lýst ferlinu við að sýna fram á frammistöðu innbyggð greiningarkerfis sem gildir þegar 
verið er að vakta frammistöðu dísilagnasíu sem notar veggstreymi.

1.1.1.  Dísilagnasíu sem notar veggstreymi og sem hefur verið spillt má t.d. útbúa með því að bora holur í 
undirstöðuefni dísilgagnasíunnar eða með því að slípa endamúffur undirstöðuefnis dísilagnasíunnar.

2.  HÆFISPRÓFUN

2.1. Meginregla

2.1.1.  Dísilagnasía sem notar veggstreymi og hefur verið spillt telst vera hæfur íhlutur sem spillist, ef þrýstingsfallið 
(delta-þrýstingur) við notkunarskilyrði hreyfilsins sem tilgreind eru fyrir þá prófun, í dísilagnasíunni sem 
notar veggstreymi, er a.m.k. 60 % af þrýstingsfallinu sem mælt er í hreinni dísilagnasíu sem notar veggstreymi 
og er sömu gerðar og hefur ekki verið spillt.

2.1.1.1.  Framleiðandinn skal sýna fram á að slík hrein dísilagnasía sem notar veggstreymi og hefur ekki verið spillt 
leiði til sama bakþrýstings og dísilagnasían sem notar veggstreymi gerði áður en henni var spillt.

2.1.2.  Ef framleiðandinn óskar eftir því getur viðurkenningaryfirvald samþykkt, á grundvelli undanþágu, að 
viðmiðunarmörkin fyrir þrýstingsfallið skuli vera 50 % í stað 60 %. Til að sækja um slíka undanþágu skal 
framleiðandinn rökstyðja beiðni sína með traustum tæknilegum rökum, t.d. útbreiðslu nýrra sía með betri 
gæðum.

2.1.2.1.  Þegar undanþága er veitt skulu viðurkenningaryfirvöld tilkynna framleiðandanum, framkvæmdastjórninni og 
öllum aðildarríkjum um ákvörðun sína.

2.2. Hæfismat

2.2.1.  Þegar hæfi dísilagnasíu sem notar veggstreymi sem hefur verið spillt er metið skal hreyfillinn, sem búinn 
er viðkomandi dísilagnasíu sem notar veggstreymi, hafður í gangi við stöðguð stöðug skilyrði með þeim 
snúningshraða og álagsgildum sem tilgreind eru fyrir ham 9 í WHSC-prófunarlotunni samkvæmt viðauka 4B 
við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49 (55 % af stöðluðum snúningshraða og 50 % af stöðluðu 
snúningsvægi).

2.2.2.  Til þess að dísilagnasía sem notar veggstreymi geti talist vera „hæfur íhlutur sem hefur verið spillt“ þarf 
framleiðandinn að sýna fram á að þrýstingsfallið í viðkomandi dísilagnasíu sem notar veggstreymi, eins og 
það er mælt þegar hreyfilkerfið er haft í gangi við skilyrðin sem tilgreind eru í lið 2.2.1, sé ekki lægra en 
hundraðshluti þrýstingsfalls í hreinni dísilagnasía sem notar veggstreymi og hefur ekki verið látin spillast við 
sömu skilyrði, sem kveðið er á um í liðum 2.1.1 og 2.1.2 þessa viðbætis.

2.3. Sýnt fram á frammistöðu innbyggðs greiningarkerfis

2.3.1.  Sýna skal fram á frammistöðu innbyggða greiningarkerfisins í samræmi við kröfur liðar 7.1.2 í viðauka 9B 
við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49 með hæfri dísilagnasíu sem notar veggstreymi, hefur 
verið látin spillast og er fest á stofnhreyfilkerfið.

______
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4. viðbætir

Mat á frammistöðu innbyggðs greiningarkerfis við notkun

1.  ALMENNT

1.1.  Í þessum viðbæti er lýst verklaginu sem ber að fylgja þegar sýnt er fram á frammistöðu innbyggðs 
greiningarkerfis við notkun  með tilliti til ákvæðanna sem sett eru fram í 6. lið þessa viðauka.

2.  VERKLAG SEM BER AÐ FYLGJA ÞEGAR SÝNT ER FRAM Á FRAMMISTÖÐU INNBYGGÐS 
GREININGARKERFIS VIÐ NOTKUN

2.1.  Framleiðandinn skal sýna viðurkenningaryfirvaldi, sem veitti ökutækjunum eða hreyflunum sem um ræðir 
viðurkenningu, fram á frammistöðu innbyggða greiningarkerfisins við notkun. Þegar verið er að sýna fram á 
þetta skal tekið mið af frammistöðu allra hópa hreyfla með innbyggðu greiningarkerfi við notkun sem tilheyra 
hreyflahópnum sem er til athugunar er (mynd 1).

Mynd 1

Tveir hópar hreyfla með innbyggðu greiningarkerfi innan eins hreyflahóps

2.1.1.  Framleiðandi í nánu samstarfi við viðurkenningaryfirvald skal hafa með höndum skipulagningu og 
framkvæmd á því þegar sýnt er fram á frammistöðu innbyggðs greiningarkerfis við notkun.

2.1.2.  Þegar sýnt er fram á samræmi getur framleiðandi notað viðeigandi þætti sem voru notaðir til að sýna fram á 
samræmi hóps hreyfla með innbyggðu greiningarkerfi sem tilheyrir öðrum hreyflahópi, enda séu ekki liðin 
meira en tvö ár síðan sýnt var fram á það (mynd 2).

2.1.2.1.  Framleiðanda er hins vegar ekki heimilt að nota þá þætti við að sýna fram á samræmi þriðja eða síðari 
hreyflahóps, nema það eigi sér stað innan tveggja ára frá því að viðkomandi þættir voru fyrst notaðir til að 
sýna fram á samræmi.
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Mynd 2

Samræmi hóps hreyfla með innbyggðu greiningarkerfi sem áður hefur verið sýnt fram á

2.2.  Sýna skal fram á frammistöðu innbyggðra greiningarkerfa við notkun á sama tíma og jafn oft og sýnt er fram 
á samræmi við notkun skv. II. viðauka.

2.3.  Framleiðandi skal veita viðurkenningaryfirvaldi upplýsingar um upphaflega áætlun og úrtaksáætlun fyrir 
prófun á samræmi þegar nýr hópur hreyfla er gerðarviðurkenndur í fyrsta skipti.

2.4.  Litið skal svo á að gerðir ökutækja sem ekki eru búin samskiptaskilfleti sem gerir kleift að safna nauðsynlegum 
gögnum um frammistöðu við notkun eins og tilgreint er í viðauka 9C við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir 
Evrópu nr. 49, sem vantar gögn um, eða þar sem gagnasamskiptareglur eru ekki í samræmi við staðla, séu 
ekki í samræmi við kröfur.

2.4.1.  Einstök ökutæki sem eru með vélræna eða rafræna galla sem koma í veg fyrir söfnun nauðsynlegra gagna um 
frammistöðu við notkun eins og mælt er fyrir um í viðauka 9C við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu 
nr. 49 skulu undanþegin könnun á samræmisprófun og ekki skal litið svo á að viðkomandi ökutækjagerð 
samrýmist ekki tilskildum kröfum nema ekki sé hægt að finna nægilega mörg ökutæki, sem uppfylla 
úrtakskröfurnar, til að hægt sé að framkvæma könnunina með réttum hætti.

2.5.  Litið skal svo á að hreyfla- eða ökutækjagerðir, þar sem söfnun gagna um frammistöðu við notkun hefur áhrif 
á frammistöðu vöktunar innbyggða greiningarkerfisins, séu ekki í samræmi við kröfur.

3.  GÖGN UM FRAMMISTÖÐU INNBYGGÐS GREININGARKERFIS VIÐ NOTKUN

3.1.  Gögn um frammistöðu innbyggðs greiningarkerfis við notkun, sem liggja til grundvallar mati á samræmi 
hóps hreyfla með innbyggðu greiningarkerfi, skulu vera þau sem skráð eru af innbyggða greiningarkerfinu í 
samræmi við 6. lið í viðauka 9C við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49 og gerð eru aðgengileg 
skv. 7. lið þess viðauka.

4.  VAL HREYFILS EÐA ÖKUTÆKIS

4.1. Val hreyfils

4.1.1.  Ef hópur hreyfla með innbyggðu greiningarkerfi er notaður í nokkrum hópum hreyfla (mynd 2) skal 
framleiðandinn velja hreyfla úr sérhverjum þessara hreyflahópa til að sýna fram á frammistöðu viðkomandi 
hóps hreyfla með innbyggðu greiningarkerfi við notkun.

4.1.2.  Nota má hvaða hreyfil sem er úr tilteknum hópi hreyfla með innbyggðu greiningarkerfi í sama skipti og sýnt 
er fram á frammistöðu, jafnvel þótt vöktunarkerfin sem þeir eru búnir séu af mismunandi kynslóðum eða hafi 
verið breytt með mismunandi hætti.

4.2. Val ökutækis

4.2.1. Notkunarsvið ökutækja

4.2.1.1.  Við flokkun ökutækja sem sýna þarf fram á frammistöðu fyrir skal taka mið af sex notkunarsviðum ökutækja:

a)  að því er varðar ökutæki í flokki N: ökutæki til flutninga á lengri leiðum, ökutæki notuð í 
dreifingarstarfsemi og önnur ökutæki s.s. ökutæki notuð í byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð,

b)  að því er varðar ökutæki í flokki M: hópferðabifreiðar, langferðabifreiðar, borgarstrætisvagnar, og 
önnur ökutæki á borð við ökutæki í flokki M1.
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(10) Þennan lið skal endurskoða að loknu tímabili innleiðingar í áföngum sem um getur í 7. mgr. 4. gr.

4.2.1.2.  Ef mögulegt er skal velja ökutæki af hverju notkunarsviði til athugunar.

4.2.1.3.  Það skulu vera a.m.k. 15 ökutæki fyrir hvert notkunarsvið.

4.2.1.4.  Í tilvikum þar sem hópur hreyfla með innbyggðu greiningarkerfi er notaður í nokkrum hreyflahópum (mynd 
2) skal fjöldi hreyfla úr sérhverjum þessara hreyflahópa innan notkunarsviðs samvara, eftir því sem framast 
er unnt, hlutdeild þeirra í ökutækjum sem hafa verið seld og eru í notkun innan þess ökutækjasviðs.

4.2.2. Hæfi ökutækja

4.2.2.1.  Hreyflunum sem voru valdir skal komið fyrir í ökutækjum sem eru skráð og notuð í aðildarríki.

4.2.2.2.  Viðhaldsskýrsla skal liggja fyrir vegna hvers ökutækis sem valið er, sem sýnir að ökutækinu hafi verið rétt 
við haldið og fært til þjónustuskoðunar í samræmi við tilmæli framleiðandans.

4.2.2.3.  Athuga skal hvort innbyggða greiningarkerfið starfi rétt. Allar vísbendingar um bilanir sem varða innbyggða 
greiningarkerfið sjálft og eru vistaðar í minni þess skal skrá og framkvæma skal allar nauðsynlegar viðgerðir.

4.2.2.4.  Hreyfillinn og ökutækið skulu ekki bera nein merki misnotkunar, t.d. ofhleðslu, notkunar rangs eldsneytis 
eða annarrar misnotkunar, eða annarra þátta, t.d. að átt hafi verið við það sem gætu haft áhrif á frammistöðu 
innbyggða greiningarkerfisins. Bilanakóðar innbyggða greiningarkerfisins og upplýsingar um fjölda 
notkunarstunda sem vistaðar eru í tölvuminninu skulu vera á meðal þeirra vísbendinga sem tekið er mið af við 
ákvörðun á því hvort ökutækið hafi verið misnotað eða sé ekki hæft til þátttöku í athugun af öðrum sökum.

4.2.2.5.  Allir íhlutir mengunarvarnakerfisins og innbyggða greiningarkerfisins skulu vera í samræmi við þá sem 
tilgreindir eru í viðeigandi gerðarviðurkenningarskjölum.

5.  KANNANIR Á FRAMMISTÖÐU VIÐ NOTKUN (10)

5.1. Söfnun gagna um frammistöðu við notkun

5.1.1.  Framleiðandi skal sækja eftirfarandi upplýsingar úr innbyggðu greiningakerfi sérhvers ökutækis í könnuninni 
í samræmi við ákvæði 6. liðar:

a)  verksmiðjunúmer ökutækis,

b)  teljarag og nefnarag hvers hóps vaktara sem skráðir eru af kerfinu í samræmi við kröfur 6. liðar viðauka 
9C við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49,

c)  almenna nefnarann,

d)  gildi kveikilotuteljarans,

e)  heildarfjölda klukkustunda sem hreyfillinn hefur verið í gangi.

5.1.2.  Niðurstöður frá þessum hópi vaktara sem til athugunar er skulu virtar að vettugi ef gildi nefnara hans hefur 
ekki náð a.m.k. 25.

5.2. Mat á frammistöðu við notkun

5.2.1.  Raunverulegt hlutfall frammistöðu fyrir hvern hóp vaktara staks hreyfils (IUPRg) skal reiknað út frá gildum 
teljarag og nefnarag sem sótt eru úr innbyggðu greiningarkerfi viðkomandi ökutækis.

5.2.2.  Meta skal -frammistöðu hóps hreyfla með innbyggðu greiningarkerfi við notkun í samræmi við kröfur liðar 
6.5.1 fyrir hvern hóp vaktara innan hóps hreyfla með innbyggðu greiningarkerfi sem til athugunar er innan 
notkunarsviðs ökutækis.

5.2.3.  Fyrir hvert notkunarsvið ökutækja sem skilgreint er í lið 4.2.1 þessa viðbætis skal litið svo á að sýnt hafi verið 
fram á frammistöðu innbyggðs greiningarkerfis við notkun eins og mælt er fyrir um í lið 6.5.1 þessa viðauka 
þá og því aðeins að eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt fyrir hvern hóp vaktara g:

a)  meðaltalsgildi  IUPRg gilda viðkomandi úrtaks er hærra en 88 % af IUPR(min), og

b)  yfir 34 % allra hreyfla í viðkomandi úrtaki hafa IUPRg gildi sem er hærra eða jafnt og IUPR(min).

Mynd 2

Samræmi hóps hreyfla með innbyggðu greiningarkerfi sem áður hefur verið sýnt fram á

2.2.  Sýna skal fram á frammistöðu innbyggðra greiningarkerfa við notkun á sama tíma og jafn oft og sýnt er fram 
á samræmi við notkun skv. II. viðauka.

2.3.  Framleiðandi skal veita viðurkenningaryfirvaldi upplýsingar um upphaflega áætlun og úrtaksáætlun fyrir 
prófun á samræmi þegar nýr hópur hreyfla er gerðarviðurkenndur í fyrsta skipti.

2.4.  Litið skal svo á að gerðir ökutækja sem ekki eru búin samskiptaskilfleti sem gerir kleift að safna nauðsynlegum 
gögnum um frammistöðu við notkun eins og tilgreint er í viðauka 9C við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir 
Evrópu nr. 49, sem vantar gögn um, eða þar sem gagnasamskiptareglur eru ekki í samræmi við staðla, séu 
ekki í samræmi við kröfur.

2.4.1.  Einstök ökutæki sem eru með vélræna eða rafræna galla sem koma í veg fyrir söfnun nauðsynlegra gagna um 
frammistöðu við notkun eins og mælt er fyrir um í viðauka 9C við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu 
nr. 49 skulu undanþegin könnun á samræmisprófun og ekki skal litið svo á að viðkomandi ökutækjagerð 
samrýmist ekki tilskildum kröfum nema ekki sé hægt að finna nægilega mörg ökutæki, sem uppfylla 
úrtakskröfurnar, til að hægt sé að framkvæma könnunina með réttum hætti.

2.5.  Litið skal svo á að hreyfla- eða ökutækjagerðir, þar sem söfnun gagna um frammistöðu við notkun hefur áhrif 
á frammistöðu vöktunar innbyggða greiningarkerfisins, séu ekki í samræmi við kröfur.

3.  GÖGN UM FRAMMISTÖÐU INNBYGGÐS GREININGARKERFIS VIÐ NOTKUN

3.1.  Gögn um frammistöðu innbyggðs greiningarkerfis við notkun, sem liggja til grundvallar mati á samræmi 
hóps hreyfla með innbyggðu greiningarkerfi, skulu vera þau sem skráð eru af innbyggða greiningarkerfinu í 
samræmi við 6. lið í viðauka 9C við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49 og gerð eru aðgengileg 
skv. 7. lið þess viðauka.

4.  VAL HREYFILS EÐA ÖKUTÆKIS

4.1. Val hreyfils

4.1.1.  Ef hópur hreyfla með innbyggðu greiningarkerfi er notaður í nokkrum hópum hreyfla (mynd 2) skal 
framleiðandinn velja hreyfla úr sérhverjum þessara hreyflahópa til að sýna fram á frammistöðu viðkomandi 
hóps hreyfla með innbyggðu greiningarkerfi við notkun.

4.1.2.  Nota má hvaða hreyfil sem er úr tilteknum hópi hreyfla með innbyggðu greiningarkerfi í sama skipti og sýnt 
er fram á frammistöðu, jafnvel þótt vöktunarkerfin sem þeir eru búnir séu af mismunandi kynslóðum eða hafi 
verið breytt með mismunandi hætti.

4.2. Val ökutækis

4.2.1. Notkunarsvið ökutækja

4.2.1.1.  Við flokkun ökutækja sem sýna þarf fram á frammistöðu fyrir skal taka mið af sex notkunarsviðum ökutækja:

a)  að því er varðar ökutæki í flokki N: ökutæki til flutninga á lengri leiðum, ökutæki notuð í 
dreifingarstarfsemi og önnur ökutæki s.s. ökutæki notuð í byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð,

b)  að því er varðar ökutæki í flokki M: hópferðabifreiðar, langferðabifreiðar, borgarstrætisvagnar, og 
önnur ökutæki á borð við ökutæki í flokki M1.
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6.  SKÝRSLA TIL VIÐURKENNINGARYFIRVALDS

 Framleiðandi skal afhenda viðurkenningaryfirvaldi skýrslu um frammistöðu hóps hreyfla með innbyggðu 
greiningarkerfi við notkun sem inniheldur eftirfarandi upplýsingar:

6.1.  Skrá yfir hópa hreyfla sem tilheyra hópi hreyfla sem eru með innbyggt greiningarkerfi sem er til athugunar 
(mynd 1).

6.2.  Eftirfarandi upplýsingar um ökutækin sem tekið er tillit til þegar þau eru sýniprófuð:

a)  heildarfjöldi ökutækja sem athugaður er þegar þau eru sýniprófuð,

b)  fjöldi og tegundir notkunarsviða ökutækja,

c)  verksmiðjunúmer og stutt lýsing (gerð-afbrigði-útgáfa) á hverju ökutæki.

6.3.  Upplýsingar um frammistöðu hvers ökutækis við notkun:

a)  teljarig, nefnarig, og hlutfall frammistöðu við notkun (IUPRg) fyrir hvern hóp vaktara,

b)  almenni nefnarinn, gildi kveikilotuteljarans, heildarfjöldi klukkustunda sem hreyfillinn hefur verið í 
gangi.

6.4.  Tölfræðilegar niðurstöður um frammistöðu notkunarvirkni hvers hóp vaktara við notkun:

a)  meðaltalsgildi  IUPRg gilda úrtaksins,

b)  fjöldi og hlutfall hreyfla í úrtakinu sem hafa IUPRg sem er jafnt eða hærra en IUPRm(min).

______
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5. viðbætir

Mat á frammistöðu innbyggðs greiningarkerfis við notkun á tímabili þegar það er tekið í notkun í áföngum

1.  ALMENNT

1.1.  Í þessum viðbæti er ferlið tilgreint sem ber að fylgja við mat á frammistöðu innbyggðra greiningarkerfa við 
notkun með tilliti til ákvæðanna sem sett eru fram í 6. lið meðan á tímabili innleiðingar í áföngum skv. 7. mgr. 
4. gr. stendur.

2.  AÐFERÐIR VIÐ MAT Á FRAMMISTÖÐU INNBYGGÐRA GREININGARKERFA VIÐ NOTKUN

2.1.  Mat á frammistöðu við notkun meðan á tímabili innleiðingar í áföngum skv. 7. mgr. 4. gr. stendur skal vera 
könnunaráætlun sem felur í sér a.m.k. tvær kannanir á frammistöðu við notkun sem hvor um sig skal ná yfir 
a.m.k. níu mánaða tímabil. Þessum tveimur könnunum skal lokið eigi síðar en 1. júlí 2015.

2.2.  Fyrsta könnun hvers framleiðanda skal hefjast þegar fyrsta fullbúna ökutækið eða fullbúið ökutæki í áföngum, 
sem búið er hreyfli sem framleiddur var af umræddum framleiðanda og er gerðarviðurkenndur samkvæmt 
þessari reglugerð, er tekið í notkun.

2.3.  Kannanirnar skulu skipulagðar og framkvæmdar af hverjum framleiðanda í nánu samstarfi við 
gerðarviðurkenningaryfirvaldið sem veitti viðkomandi ökutækjum eða hreyflum gerðarviðurkenningu.

2.4. Meðhöndlun gagna meðan á tímabili innleiðingar í áföngum skv. 7. mgr. 4. gr. stendur

2.4.1.  Til þess að ná markmiði tímabils innleiðingar í áföngum skv. 7. mgr. 4. gr. um úrbætur á mati á kröfunum 
sem settar eru fram í 4. viðbæti við þennan viðauka að því er varðar frammistöðu innbyggðra greiningarkerfa 
við notkun, skulu framleiðendur láta viðurkenningaryfirvöldum og framkvæmdastjórninni í té eftirfarandi 
upplýsingar:

a)  IUPR gögnin sem framleiðendum ber að afhenda skv. 6. lið þessa viðbætis,

b)  viðbótarupplýsingar um innbyggð greiningarkerfi sem framleiðendum ber að afhenda samkvæmt þessari 
reglugerð, sem annað hvort eru trúnaðarmál eða ekki,

c)  viðbótargögn sem framleiðendum er frjálst að afhenda sem hjálpa til við að ná markmiði tímabils 
innleiðingar í áföngum, og sem kunna að vera viðkvæm í viðskiptalegu tilliti að mati viðkomandi 
framleiðanda.

2.4.2.  Afhending upplýsinga sem teljast vera trúnaðarmál eða viðkvæmar í viðskiptalegu tilliti samkvæmt ákvæðum 
þessarar reglugerðar, og sem falla undir flokkinn sem um getur í b- eða c-lið í lið 2.4.1, til þriðju aðila annarra 
en þeirra sem um getur í liðum 2.4.1 og 2.4.3, er háð samþykki framleiðandans.

2.4.3.  Eftirfarandi eru dæmi um viðbótarupplýsingar, sem falla undir flokkinn sem skilgreindur er í c-lið í lið 2.4.1, 
sem réttilega gætu talist viðkvæmar í viðskiptalegu tilliti:

a)  upplýsingar sem myndu gera það að verkum að hægt yrði að ákvarða, eða álykta svo fullnægjandi þykir, 
hver framleiðandi ökutækisins, framleiðandi hreyfilsins eða stjórnandi ökutækisins er, 

b)  upplýsingar um mæliaðferðir sem eru í þróun.

2.5.  Liður 2.4 í 4. viðbæti gildir um vandamál sem rekja má til samskiptaskilflatar sem er gallaður eða stenst ekki 
kröfur.

2.6.  Litið skal svo á að hreyflar eða ökutæki, þar sem söfnun gagna um frammistöðu við notkun hefur áhrif á 
frammistöðu vöktunar innbyggða greiningarkerfisins við notkun, séu ekki í samræmi við kröfur.

3.  GÖGN UM FRAMMISTÖÐU INNBYGGÐS GREININGARKERFIS VIÐ NOTKUN

3.1.  Gögn um frammistöðu innbyggðs greiningarkerfis við notkun, sem liggja til grundvallar mati á samræmi hóps 
hreyfla með innbyggðu greiningarkerfi, skulu vera þau sem skráð eru af innbyggða greiningarkerfinu í samræmi 
við 6. lið í viðauka 9C við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49 og gerð eru aðgengileg í samræmi 
við kröfur 7. liðar þess viðauka.
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4.  VAL ÖKUTÆKIS OG HREYFILS

4.1. Val hreyfils

4.1.1.  Einungis skal skoða einn hreyflahóp og einn hóp hreyfla með innbyggðu greiningarkerfi í hvorri könnun 
samkvæmt lið 2.1.

4.1.2.  Ef framleiðandi hefur sett fleiri en einn hreyflahóp eða hóp hreyfla með innbyggðu greiningarkerfi á markað 
fyrir 1. júlí 2015 skulu kannanirnar tvær ná yfir mismunandi hreyflahópa eða hópa hreyfla með innbyggðu 
greiningarkerfi.

4.1.3.  Framkvæma skal eina könnunina með ökutækjum búnum hreyflum sem tilheyra hreyflahópnum sem eðlilegt er 
að ætla, á grundvelli upplýsinga sem framleiðandi afhendir, að seljist í mestu magni eftir 31. desember 2013.

4.1.4.  Halda má áfram að nota hreyfla sem tilheyra einum hreyflahópi eða hópi hreyfla með innbyggðu greiningarkerfi 
í sömu könnun, jafnvel þótt vöktunarkerfunum sem þeir eru búnir séu af mismunandi kynslóðum eða hafi verið 
breytt með mismunandi hætti.

4.2. Val ökutækis

4.2.1.  Reglur um val ökutækja skulu vera þær sem skilgreindar eru í lið 4.2 í 4. viðbæti við þennan viðauka.

5.  KANNANIR Á FRAMMISTÖÐU VIÐ NOTKUN

5.1. Söfnun gagna um frammistöðu við notkun

5.1.1.  Reglur um söfnun gagna um frammistöðu við notkun skulu vera þær sem tilgreindar eru í lið 5.1 í 4. viðbæti.

 Þrátt fyrir ákvæði liðar 5.1.2 í 4. viðbæti skulu niðurstöður þess hóps vaktara sem verið er að meta virtar að 
vettugi ef gildi nefnara hans hefur ekki náð a.m.k. 25, nema það myndi leiða til þess að færri en 10 ökutæki 
yrðu eftir í könnunarúrtakinu á 9 mánaða könnunartímabilinu.

5.2. Mat á frammistöðu við notkun

5.2.1.  Meta skal frammistöðu við notkun fyrir hvern hóp vaktara innan hóps hreyfla með innbyggðu greiningarkerfi 
sem til athugunar er innan notkunarsviðs ökutækis.

5.2.2.  Raunverulegt hlutfall frammistöðu fyrir hvern hóp vaktara staks hreyfils (IUPRg) skal reiknað út frá gildum 
teljarag og nefnarag sem sótt eru úr innbyggðu greiningarkerfi viðkomandi ökutækis sem það hefur verið sett í.

5.2.3.  Meta skal frammistöðu hóps hreyfla með innbyggðu greiningarkerfi við notkun fyrir hvern hóp vaktara innan 
hóps hreyfla með innbyggðu greiningarkerfi sem til athugunar er innan notkunarsviðs ökutækis í samræmi við 
ákvæði liðar 6.5.1 þessa viðauka.

5.2.4.  Ef eitthvert skilyrðanna sem um getur í lið 6.5.1 þessa viðauka er ekki uppfyllt skal það tilkynnt 
viðurkenningaryfirvaldi ásamt mati framleiðanda á ástæðum þess að sú staða er komin upp og, ef við á, áætlun 
um þá vinnu sem framleiðandinn mun ráðast í með það að markmiði að leiðrétta vandamálið í síðasta lagi fyrir 
öll ökutæki sem skráð eru í fyrsta sinn í Sambandinu þegar tímabili innleiðingar í áföngum er lokið.

6.  SKÝRSLA TIL VIÐURKENNINGARYFIRVALDS OG FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

 Fyrir hverja könnun sem framkvæmd er í samræmi við ákvæði þessa viðbætis skal framleiðandi afhenda 
viðurkenningaryfirvaldi og framkvæmdastjórninni skýrslu um frammistöðu hóps hreyfla með innbyggðu 
greiningarkerfi við notkun sem inniheldur eftirfarandi upplýsingar:

6.1.  Skrá yfir hreyflahópana og hópa hreyfla með innbyggðu greiningarkerfi sem könnunin tekur til.

6.2.  Upplýsingar um ökutækin sem könnunin tekur til, þ.m.t. eftirfarandi:

a)  heildarfjölda ökutækja sem könnunin tekur til,

b)  fjöldi og tegundir notkunarsviða ökutækja,
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c)  verksmiðjunúmer og stutt lýsing (gerð-afbrigði-útgáfa) á hverju ökutæki,

d)  notkunarsviðið sem einstök ökutæki tilheyra,

e)  venjulegt hlutverk eða notkunarmáta hvers ökutækis,

f)  uppsöfnuð akstursvegalengd hvers ökutækis og/eða uppsafnaður fjöldi klukkustunda sem hreyflar þess 
hafa verið í gangi.

6.3.  Upplýsingar um frammistöðu hvers ökutækis við notkun, þ.m.t. eftirfarandi upplýsingar::

a)  teljarig, nefnarig, og hlutfall frammistöðu við notkun (IUPRg) fyrir hvern hóp vaktara,

b)  almenni nefnarinn, gildi kveikilotuteljarans, heildarfjöldi klukkustunda sem hreyfillinn hefur verið í gangi.

6.4.  Tölfræðilegar upplýsingar um frammistöðu við notkun, þ.m.t. eftirfarandi upplýsingar:

a)  meðaltalsgildi  IUPRg gilda úrtaksins,

b)  fjöldi og hlutfall hreyfla í úrtakinu sem hafa IUPRg sem er jafnt eða hærra en IUPRm(min).

______
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6. viðbætir

Fyrirmynd að samræmisyfirlýsingu um frammistöðu innbyggðs greiningarkerfis við notkun

„(Nafn framleiðanda) staðfestir að hreyflar sem tilheyra þessum hópi hreyfla með innbyggðu greiningarkerfi hafa 
verið hannaðir og framleiddir þannig að þeir uppfylli allar kröfur liða 6.1 og 6.2 í X. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 
582/2011.

(Nafn framleiðanda) lýsir þessu yfir í góðri trú að loknu viðeigandi verkfræðilegu mati á frammistöðu innbyggðra 
greiningarkerfa hreyfla við notkun sem tilheyra viðkomandi hópi hreyfla með innbyggðu greiningarkerfi við 
viðeigandi notkunar- og umhverfisskilyrði.

[dagsetning]“.

______
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XI. VIÐAUKI

EB-GERÐARVIÐURKENNING FYRIR ENDURNÝJUNARMENGUNARVARNARBÚNAÐ SEM TELST 
AÐSKILIN TÆKNIEINING

1.  INNGANGUR

1.1.  Í þessum viðauka er að finna viðbótarkröfur varðandi gerðarviðurkenningu endurnýjunarmengunarvarnarbúnaðar 
sem aðskilinnar tæknieiningar.

2.  ALMENNAR KRÖFUR

2.1. Merking

2.1.1.  Á hverjum endurnýjunarmengunarvarnarbúnaði skulu a.m.k. vera upplýsingar um eftirfarandi:

a)  nafn eða vörumerki framleiðanda,

b)  tegund og einkennandi hlutanúmer endurnýjunarmengunarvarnarbúnaðarins eins og það er skráð í 
upplýsingaskjalið sem gefið er út í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í I. viðbæti.

2.1.2.  Á hverjum upprunalegum endurnýjunarmengunarvarnarbúnaði skulu a.m.k. vera upplýsingar um eftirfarandi:

a)  nafn eða vörumerki framleiðanda ökutækisins eða hreyfilsins,

b)  tegund og einkennandi hlutanúmer upprunalega endurnýjunarmengunarvarnarbúnaðarins eins og það er 
skráð í upplýsingunum sem um getur í lið 2.3.

2.2. Gögn

2.2.1.  Hverjum endurnýjunarmengunarvarnarbúnaði skulu fylgja upplýsingar um eftirfarandi:

a)  nafn eða vörumerki framleiðanda,

b)  tegund og einkennandi hlutanúmer endurnýjunarmengunarvarnarbúnaðarins eins og það er skráð í 
upplýsingaskjalið sem gefið er út í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í I. viðbæti,

c)  ökutæki eða hreyflar (með framleiðsluári), sem endurnýjunarmengunarvarnarbúnaðurinn er 
viðurkenndur fyrir, þ.m.t., ef við á, merking sem sýnir hvort endurnýjunarmengunarvarnarbúnaðurinn 
hentar til ísetningar í ökutæki sem er með innbyggðu greiningarkerfi,

d)  leiðbeiningar um ísetningu.

 Upplýsingarnar sem um getur í þessum lið skulu vera tiltækar í vörulista sem framleiðandi endurnýjunar-
mengunarvarnarbúnaðarins dreifir á sölustaði.

2.2.2.  Hverjum upprunalegum endurnýjunarmengunarvarnarbúnaði skulu fylgja upplýsingar um eftirfarandi:

a)  nafn eða vörumerki framleiðanda ökutækisins eða hreyfilsins,

b)  tegund og einkennandi hlutanúmer upprunalega endurnýjunarmengunarvarnarbúnaðarins eins og það er 
skráð í upplýsingunum sem um getur í lið 2.3,

c)  ökutæki eða hreyflar sem upprunalegi endurnýjunarmengunarvarnarbúnaðurinn er viðurkenndur fyrir 
samkvæmt lið 3.2.12.2.1 í 4. viðbæti I. viðauka, þ.m.t., ef við á, merking sem sýnir hvort upprunalegi 
endurnýjunarmengunarvarnarbúnaðurinn hentar til ísetningar í ökutæki sem er búið innbyggðu 
greiningarkerfi,

d)  leiðbeiningar um ísetningu.

 Upplýsingarnar sem um getur í þessum lið skulu vera tiltækar í vörulista sem framleiðandi ökutækisins eða 
hreyfilsins dreifir á sölustaði.

2.3.  Þegar um er að ræða upprunalegan endurnýjunarmengunarvarnarbúnað skal framleiðandi ökutækisins 
eða hreyfilsins veita viðurkenningaryfirvaldi nauðsynlegar upplýsingar á rafrænu formi sem tengja saman 
viðeigandi hlutanúmer og gerðarviðurkenningarskjölin.
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 Eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram:

a)  tegund(-ir) og gerð(-ir) ökutækis eða hreyfla,

b)  tegund(-ir) og gerð(-ir) upprunalega endurnýjunarmengunarvarnarbúnaðarins,

c)  hlutanúmer upprunalega endurnýjunarmengunarvarnarbúnaðarins,

d)  gerðarviðurkenningarnúmer viðkomandi hreyfils- eða ökutækjagerðar.

3.  EB-GERÐARVIÐURKENNINGARMERKI AÐSKILINNAR TÆKNIEININGAR

3.1.  Allur endurnýjunarmengunarvarnarbúnaður, sem samrýmist gerð sem er viðurkennd samkvæmt þessari 
reglugerð sem aðskilin tæknieining, skal hafa EB-gerðarviðurkenningarmerki.

3.2.  Merkið samanstendur af rétthyrningi sem umlykur lágstafinn ,,e“ og á eftir fylgir auðkennisnúmer þess 
aðildarríkis sem veitt hefur EB-gerðarviðurkenninguna:

 1.  fyrir Þýskaland

 2.  fyrir Frakkland

 3.  fyrir Ítalíu

 4.  fyrir Holland

 5.  fyrir Svíþjóð

 6.  fyrir Belgíu

 7.  fyrir Ungverjaland

 8.  fyrir Tékkland

 9.  fyrir Spán

 11.  fyrir Bretland

 12.  fyrir Austurríki

 13.  fyrir Lúxemborg

 17.  fyrir Finnland

 18.  fyrir Danmörku

 19.  fyrir Rúmeníu

 20.  fyrir Pólland

 21.  fyrir Portúgal

 23.  fyrir Grikkland

 24.  fyrir Írland

 26.  fyrir Slóveníu

 27.  fyrir Slóvakíu

 29.  fyrir Eistland

 32.  fyrir Lettland

 34.  fyrir Búlgaríu

 36.  fyrir Litháen

 49.  fyrir Kýpur

 50.  fyrir Möltu
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 EB-gerðarviðurkenningarmerkið skal, nálægt rétthyrningnum, einnig innihalda ,,grunnviðurkenningarnúmerið“ 
sem er í 4. þætti gerðarviðurkenningarnúmersins, sem um getur í VII. viðauka við tilskipun 2007/46/EB, og 
þar fyrir framan skulu vera tölustafirnir tveir sem gefa til kynna raðnúmer síðustu verulegu tæknibreytingar 
á reglugerð (EB) nr. 595/2009 eða þessari reglugerð, þann dag sem EB-gerðarviðurkenning var veitt fyrir 
aðskilda tæknieiningu. Að því er varðar þessa reglugerð er raðnúmerið 00.

3.3.  EB-gerðarviðurkenningarmerkið skal fest á endurnýjunarmengunarvarnarbúnaðinn með þeim hætti að 
það sé vel læsilegt og óafmáanlegt. Það skal, þegar hægt er að koma því við, vera sýnilegt þegar 
endurnýjunarmengunarvarnarbúnaðurinn hefur verið settur í ökutækið.

3.4.  Dæmi um EB-gerðarviðurkenningarmerki fyrir aðskilda tæknieiningu er að finna í 8. viðbæti í I. viðauka.

4.  TÆKNILEGAR KRÖFUR

4.1. Almennar kröfur

4.1.1.  Endurnýjunarmengunarvarnarbúnaður skal vera hannaður, smíðaður og hægt að setja hann í á þann hátt að 
tryggt sé að hreyfillinn og ökutækið séu í samræmi við reglurnar, sem þau voru upphaflega í samræmi við, 
og að losun mengunarefna sé takmörkuð með skilvirkum hætti allan eðlilegan endingartíma ökutækisins við 
eðlileg notkunarskilyrði.

4.1.2.  Endurnýjunarmengunarvarnarbúnað skal setja í á nákvæmlega sama stað og upprunalegi 
mengunarvarnarbúnaðurinn var og staða útblástursskynjara, hitaskynjara og þrýstingsskynjara í 
útblásturskerfinu skal vera óbreytt.

4.1.3.  Ef upprunalegi mengunarvarnarbúnaðurinn er búinn hitavörn skal endurnýjunarmengunarvarnarbúnaðurinn 
vera búinn jafngildri vörn.

4.1.4.  Þegar umsækjandi óskar eftir gerðarviðurkenningu á íhlut til endurnýjunar skulu viðurkenningaryfirvöldin, 
sem veittu hreyfilkerfinu upprunalegu gerðarviðurkenninguna, láta í té án mismununar upplýsingarnar sem 
um getur í liðum 3.2.12.2.6.8.1 og 3.2.12.2.6.8.2 í 1. hluta upplýsingaskjalsins í 4. viðbæti við I. viðauka fyrir 
hvern hreyfil sem á að prófa.

4.2. Almennar kröfur varðandi endingu

 Endurnýjunarmengunarvarnarbúnaður skal vera endingargóður, þ.e. hannaður og smíðaður og hægt að setja 
hann í á þann hátt að hann standist nægilega vel þá tæringu og oxun sem hann verður fyrir, að teknu tilliti til 
skilyrða við notkun ökutækisins.

 Endurnýjunarmengunarvarnarbúnaðurinn skal hannaður þannig að þeir þættir sem eru virkir við stjórnun 
losunar séu nægilega varðir gegn kraftrænum höggum þannig að tryggt sé að losun mengunarefna sé 
takmörkuð með skilvirkum hætti allan eðlilegan endingartíma ökutækisins við eðlileg notkunarskilyrði.

 Umsækjandinn um gerðarviðurkenningu skal láta viðurkenningaryfirvaldinu í té upplýsingar um prófunina 
sem notað var til að ákvarða þol gegn kraftrænum höggum og niðurstöður þeirrar prófunar.

4.3. Kröfur varðandi losun

4.3.1. Lýsing á aðferð sem notuð er við mat á losun

 Hreyflarnir sem eru tilgreindir í a-lið 4. mgr. 16. gr. og búnir eru fullbúnu mengunarvarnarkerfi, þ.m.t. 
endurnýjunarmengunarvarnarbúnaði af þeirri gerð sem óskað hefur verið viðurkenningar á, skulu undirgangast 
prófanir sem hæfa fyrirhugaðri notkun eins og lýst er í viðauka 4B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ 
fyrir Evrópu nr. 49, til þess að hægt sé bera frammistöðu þess saman við frammistöðu upprunalega 
mengunarvarnarkerfisins samkvæmt aðferðinni sem lýst er að neðan.

4.3.1.1.  Í tilvikum þar sem endurnýjunarmengunarvarnarbúnaðurinn er ekki fullbúið mengunarvarnarkerfi skal 
einungis nota nýjan upprunalegan búnað eða nýja upprunalega endurnýjunarmengunarvarnaríhluti til að 
mynda fullbúið kerfi.

4.3.1.2.  Mengunarvarnarkerfið skal látið verða fyrir öldrun með aðferðinni sem lýst er í lið 4.3.2.4 og endurprófað til 
að staðfesta endingartíma mengunarvarnargetu þess.

 Endingartími endurnýjunarmengunarvarnarbúnaðar er ákvarðaður með samanburði tveggja prófunarraða á 
útblæstri sem framkvæmdar eru hver á fætur annarri:

a)  fyrsta röðin samanstendur af prófunum á endurnýjunarmengunarvarnarbúnaði sem hefur verið notaður í 
12 WHSC-lotum,
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b)  önnur röðin samanstendur af prófunum á endurnýjunarmengunarvarnarbúnaði sem hefur verið látinn 
verða fyrir öldrun með aðferðinni sem lýst er að neðan.

 Ef sótt er um viðurkenningu fyrir mismunandi gerðir hreyfla frá sama hreyfilframleiðanda, og ef þær ólíku 
gerðir hreyfla eru búnar upprunalegum mengunarvarnarbúnaði sömu gerðar, er heimilt að takmarka prófun 
við a.m.k. tvo hreyfla sem skulu valdir að fengnu samþykki viðurkenningaryfirvalds.

4.3.2. Aðferð við mat á mengunarvarnargetu endurnýjunarmengunarvarnarbúnaðar

4.3.2.1.  Hreyfillinn eða hreyflarnir skulu búnir nýjum upprunalegum mengunarvarnarbúnaði skv. 4. mgr. 16. gr.

 Eftirmeðferðarkerfið fyrir útblástur skal formeðhöndlað með 12 WHSC-lotum. Að formeðhöndlun lokinni 
skulu hreyflarnir prófaðir samkvæmt WHDC-prófunaraðferðunum sem lýst er í viðauka 4B við reglugerð 
efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49. Framkvæma skal þrjár prófanir á útblásturslofti fyrir hverja 
viðeigandi gerð.

 Prófunarhreyflar með upprunalegu eftirmeðferðarkerfi fyrir útblástur eða upprunalegu 
endurnýjunareftirmeðferðarkerfi fyrir útblástur skulu uppfylla þau viðmiðunarmörk sem krafist er vegna 
gerðarviðurkenningar viðkomandi hreyfils eða ökutækis.

4.3.2.2. Prófun á  útblásturs lof t i  með endurnýjunarmengunarvarnarbúnaði

 Endurnýjunarmengunarvarnarbúnaðurinn sem meta á skal festur á eftirmeðferðarkerfið fyrir útblástur sem er 
prófað samkvæmt kröfum liðar 4.3.2.1, í stað viðkomandi upprunalegs eftirmeðferðarbúnaðar fyrir útblástur.

 Eftirmeðferðarkerfið fyrir útblástur, sem endurnýjunarmengunarvarnarbúnaðurinn var festur á, skal því næst 
formeðhöndlað með 12 WHSC-lotum. Að formeðhöndlun lokinni skulu hreyflarnir prófaðir samkvæmt 
WHDC-aðferðunum sem lýst er í viðauka 4B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49. 
Framkvæma skal þrjár prófanir á útblásturslofti fyrir hverja viðeigandi gerð.

4.3.2.3. Upphaflegt  mat  á  losun mengunarefna frá  hreyflum sem búnir  eru 
endurnýjunarmengunarvarnarbúnaði .

 Kröfurnar varðandi losun hreyfla sem búnir eru endurnýjunarmengunarvarnarbúnaði skulu teljast uppfylltar 
ef niðurstöðurnar fyrir hvert mengunarefni, sem reglur gilda um, (kolsýringur, HC, NMHC, metan, NOx, 
NH3, massi agna og fjöldi agna, eftir því sem við á um gerðarviðurkenningu hreyfilsins) uppfylla eftirfarandi 
skilyrði:

1)  M ≤ 0,85S + 0,4G,

2)  M ≤ G

 þar sem:

M: er meðalgildi losunar eins mengunarefnis sem reiknað er út frá þremur prófunum á endurnýjunarmengu
narvarnarbúnaðinum.

S : er meðalgildi losunar eins mengunarefnis sem reiknað er út frá þremur prófunum á upprunalega 
mengunarvarnarbúnaðinum eða upprunalega endurnýjunarmengunarvarnarbúnaðinum.

G : eru viðmiðunarmörk fyrir losun eins mengunarefnis samkvæmt gerðarviðurkenningu ökutækisins.

4.3.2.4. Ending mengunarvarnargetu

 Eftirmeðferðarkerfi fyrir útblástur, sem prófað er samkvæmt lið 4.3.2.2 og sem endurnýjunarmengunar-
varnarbúnaðurinn var festur á, skal undirgangast prófanir á endingu eins og lýst er í 4. viðbæti.

4.3.2.5. Prófun á  útblásturs lof t i  með öldruðum endurnýjunarmengunarvarnarbúnaði

 Aldraða eftirmeðferðarkerfið fyrir útblástur, sem endurnýjunarmengunarvarnarbúnaðinn var festur á, skal því 
næst fest á prófunarhreyfilinn sem notaður er samkvæmt liðum 4.3.2.1 og 4.3.2.2.

 Aldraða eftirmeðferðarkerfið fyrir útblástur skal formeðhöndlað með 12 WHSC-lotum og því næst prófað 
með WHDC-aðferðunum sem lýst er í viðauka 4B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49. 
Framkvæma skal þrjár prófanir á útblásturslofti fyrir hverja viðeigandi gerð.

4.3.2.6. Ákvörðun öldrunarstuðuls  fyr i r  endurnýjunarmengunarvarnarbúnað

 Öldrunarstuðull hvers mengunarefnis skal vera hlutfall gildandi losunargilda á lokapunkti nýtingartíma og við 
upphaf kerfisbundins eftirlits. (ef losun mengunarefnis A er t.d. 1,50 g/kWh á lokapunkti nýtingartíma og 1,82 
g/kWh við upphaf kerfisbundins eftirlits, þá er öldrunarstuðullinn 1,82/1,50 = 1,21).
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4.3.2.7. Mat  á  losun mengunarefna frá  hreyflum sem búnir  eru endurnýjunarmengunarvarnar-
búnaði

 Kröfur varðandi losun hreyfla sem búnir eru öldruðum endurnýjunarmengunarvarnarbúnaði (eins og 
lýst er í lið 4.3.2.5) skulu teljast uppfylltar ef niðurstöðurnar fyrir hvert mengunarefnis, sem reglur gilda 
um, (kolsýringur, HC, NMHC, metan, NOx, NH3, massi agna og fjöldi agna, eftir því sem við á um 
gerðarviðurkenningu hreyfilsins) uppfylla eftirfarandi skilyrði:

 M × AF ≤ G

 þar sem:

M : er meðalgildi losunar eins mengunarefnis sem reiknað er út frá þremur prófunum á formeðhöndlaða 
endurnýjunarmengunarvarnarbúnaðinum áður en öldrun fer fram (þ.e. niðurstöðurnar úr lið 4.3.2)

AF : er öldrunarstuðull eins mengunarefnis

G : eru viðmiðunarmörk fyrir losun eins mengunarefnis samkvæmt gerðarviðurkenningu ökutækis/
ökutækja.

4.3.3. Tæknihópur endurnýjunarmengunarvarnarbúnaðar

 Framleiðandi getur tilgreint tæknihóp endurnýjunarmengunarvarnarbúnaðar, sem skal skilgreina á grundvelli 
grunneiginleika sem eru sameiginlegir öllum búnaði innan hópsins.

 Endurnýjunarmengunarvarnarbúnaður sem tilheyrir sama tæknihópi skal búa yfir eftirfarandi eiginleikum:

a)  sama fyrirkomulag við mengunarvarnir (oxunarhvati, þrívirkur hvati, agnasía, sértæk afoxun NOx með 
hvötum, o.s.frv.),

b)  sama undirstöðuefni (sama gerð leirs eða sama gerð málms),

c)  sama gerð undirstöðuefnis og sami þéttleiki hólfa,

d)  sömu virku hvataefni og, ef þau eru fleiri en eitt, sama hlutfall virkra hvataefna,

e)  sama heildarmagn virkra hvataefna,

f)  sama gerð skolunarlags (e. washcoat), sem borið er á með sama hætti,

4.3.4. Mat á endingartíma mengunarvarnargetu endurnýjunarmengunarvarnarbúnaðar á grundvelli 
öldrunarstuðuls tæknihóps

 Ef framleiðandi hefur tilgreint tæknihóp endurnýjunarmengunarvarnarbúnaðar má nota aðferðina sem lýst er 
í lið 4.3.2 til að ákvarða öldrunarstuðla hvers mengunarefnis fyrir stofnbúnað þess hóps. Slagrými hreyfilsins 
sem undirgengst slíkar prófanir skal að lágmarki vera [0,75 dm3] á hvern strokk.

4.3.4.1. Ákvörðun endingargetu búnaðar  t i l tekins  hóps

 Líta má svo á að endurnýjunarmengunarvarnarbúnaður A innan tiltekins hóps, sem til stendur að festa á 
hreyfil með slagrými CA, hafi sömu öldrunarstuðla og stofnendurnýjunarmengunarvarnarbúnaður P, sem 
ákvarðaðir eru fyrir hreyfil með slagrými CP, að eftirfarandi skilyrðum uppfylltum:

 VA/CA ≥ VP/CP

 þar sem:

VA : er rúmmál undirstöðuefnis (í dm3) endurnýjunarmengunarvarnarbúnaðar A

VP : er rúmmál undirstöðuefnis (í dm3) stofnendurnýjunarmengunarvarnarbúnaður P sama hóps, og



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 9/132 7.2.2013

 báðir hreyflar nota sömu aðferð til að endurnýja mengunarvarnarbúnað sem er festur á upprunalega 
eftirmeðferðarkerfið fyrir útblástur. Þessi krafa gildir einungis í tilvikum þar sem búnaður sem þarfnast 
endurnýjunar er festur á upprunalega eftirmeðferðarkerfið fyrir útblástur.

 Að þessum skilyrðum uppfylltum má ákvarða endingartíma losunargetu annars búnaðar í hópnum út frá 
losunarmiðurstöðum (S) þess búnaðar í hópnum sem ákvarðaðar eru í samræmi við kröfur liða 4.3.2.1, 4.3.2.2 
og 4.3.2.3 á grundvelli öldrunarstuðlanna sem ákvarðaðir eru fyrir stofnbúnað þess hóps.

4.4. Kröfur varðandi bakþrýsting útblásturs

 Bakþrýstingur skal ekki verða til þess að allt útblásturskerfið fari yfir gildið sem tilgreint er í lið 4.1.2 í I. 
viðauka.

4.5. Kröfur varðandi samhæfi innbyggðs greiningarkerfis (gilda aðeins um endurnýjunarmengunarvarnar-
búnað sem er ætlaður til ísetningar í ökutæki með innbyggðu greiningarkerfi)

4.5.1.  Ekki þarf að sýna fram á samhæfi upprunalegs mengunarvarnarbúnaðar við innbyggt greiningarkerfi nema 
hann hafi verið vaktaður í upprunalegri samsetningu.

4.5.2.  Sýna skal fram á samhæfi endurnýjunarmengunarvarnarbúnaðar við innbyggt greiningarkerfi með aðferðunum 
sem lýst er í X. viðauka við þessa reglugerð og viðauka 9B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 
49 þegar um er að ræða endurnýjunarmengunarvarnarbúnað sem ætlaður er til ísetningar í hreyfla eða ökutæki 
sem eru gerðarviðurkennd samkvæmt reglugerð (EB) nr. 595/2009 og þessari reglugerð.

4.5.3.  Þau ákvæði reglugerðar efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49 sem eiga við um aðra íhluti en 
mengunarvarnarbúnað gilda ekki.

4.5.4.  Framleiðandi endurnýjunarmengunarvarnarbúnaðarins getur notað sömu formeðhöndlunar- og prófunaraðferðir 
og notaðar eru við upprunalegu gerðarviðurkenninguna. Í því tilviki skal gerðarviðurkenningaryfirvaldið, sem 
veitti hreyfli ökutækis upprunalega gerðarviðurkenningu, setja fram, samkvæmt beiðni og án mismununar, 
viðbæti um prófunarskilyrði við 4. viðbæti I. viðauka, þar sem fram kemur fjöldi og gerð formeðhöndlunarlota 
og gerð prófunarlotu sem framleiðandi upprunalega búnaðarins notar til prófana á mengunarvarnarbúnaðinum 
m.t.t. innbyggða greiningarkerfisins.

4.5.5.  Til að sannprófa að allir aðrir íhlutir, sem eru vaktaðir af innbyggða greiningarkerfinu, séu rétt uppsettir og 
virki rétt skal innbyggða greiningarkerfið ekki senda nein bilanaboð né hafa neina bilanakóða fyrirliggjandi 
áður en endurnýjunarmengunarvarnarbúnaður er settur upp. Með það fyrir augum er hægt að nota mat á stöðu 
innbyggða greiningarkerfisins við lok prófananna sem lýst er í liðum 4.3.2 og 4.3.2.7 í þessum viðauka.

4.5.6.  Bilanavísirinn skal ekki verða virkur á meðan ökutækið er notað á þann hátt sem kveðið er á um í liðum 4.3.2 
til 4.3.2.7.

5.  SAMRÆMI FRAMLEIÐSLU

5.1.  Ráðstafanir til að tryggja samræmi framleiðslu skulu gerðar í samræmi við 12. gr. tilskipunar 2007/46/EB.

5.2. Sérákvæði

5.2.1.  Athuganirnar, sem um getur í lið 2.2 í X. viðauka við tilskipun 2007/46/EB, skulu ná yfir samræmi við 
eiginleikana sem eru skilgreindir undir „gerð mengunarvarnarbúnaðar“ í 8. mgr. 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 
692/2008.

5.2.2.  Við beitingu 2. mgr. 12. gr í tilskipun 2007/46/EBE má framkvæma prófanirnar sem lýst er í lið 4.3 í 
þessum viðauka (kröfur varðandi losun). Í því tilviki getur handhafi gerðarviðurkenningar farið þess á 
leit að upprunalegi mengunarvarnarbúnaðurinn verði ekki notaður sem grunnur fyrir samanburð heldur 
endurnýjunarmengunarvarnarbúnaðurinn  sem hefur verið notaður við gerðarviðurkenningarprófanirnar (eða 
annað eintak sem sannað hefur verið að samrýmist viðurkenndri gerð). Losunargildin sem mælast með notkun 
eintaksins, sem er sannprófað, skulu þá ekki fara að meðaltali meira en 15 % yfir meðalgildin sem mælast 
með notkun eintaksins sem notað er til viðmiðunar.

______
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(11) Strikið yfir það sem á ekki við.

1. viðbætir

FYRIRMYND

Upplýsingaskjal nr. ...

að því er varðar EB-gerðarviðurkenningu endurnýjunarmengunarvarnarbúnaðar

Eftirfarandi upplýsingar skal gefa í þríriti og með efnisyfirliti. Teikningar, ef einhverjar eru, skulu vera í hæfilegum 
hlutföllum og nægilega nákvæmar, í stærðinni A4 eða brotnar saman í þá stærð. Ljósmyndir, ef einhverjar eru, skulu 
einnig vera nægilega nákvæmar.

Ef kerfi, íhlutir eða aðskildar tæknieiningar eru búnar rafeindastýringu skulu fylgja upplýsingar um hvernig hún vinnur.

0.  ALMENNT

0.1.  Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda):  ..................................................................................................................

0.2.  Gerð  .......................................................................................................................................................................

0.2.1.  Verslunarheiti (ef til er):  ........................................................................................................................................

0.3.  Gerðarauðkenni:  ....................................................................................................................................................

0.5.  Heiti og heimilisfang framleiðanda:  ......................................................................................................................

0.7.  Staðsetning og aðferð við að festa EB-gerðarviðurkenningarmerkið á, ef um er að ræða íhluti og aðskildar 
tæknieiningar:  ........................................................................................................................................................

0.8.  Heiti og heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja:  .........................................................................

0.9  Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðandans (ef einhver):  ............................................................

1.  LÝSING Á BÚNAÐINUM

1.1.  Gerð endurnýjunarmengunarvarnarbúnaðarins: (oxunarhvati, þrívirkur hvati, sértæk afoxun með hvötum, 
agnasía, o.s.frv.)  .....................................................................................................................................................

1.2.  Teikningar af endurnýjunarmengunarvarnarbúnaðinum þar sem einkum koma fram allir þeir eiginleikar sem um 
getur í „gerð mengunarvarnarbúnaðar“ í 2. gr. reglugerðar (ESB) nr. 582/2011:  ................................................

1.3.  Lýsing á gerð eða gerðum hreyfilsins eða ökutækisins sem endurnýjunarmengunarvarnarbúnaðurinn er ætlaður 
fyrir:  .......................................................................................................................................................................

1.3.1.  Númer og/eða tákn sem auðkenna hreyfil og ökutækjagerð eða -gerðir:  .............................................................

1.3.2  Númer og/eða tákn sem auðkenna upprunalega mengunarvarnarbúnaðinn sem 
endurnýjunarmengunarvarnarbúnaðinum er ætlað að leysa af hólmi:  ..................................................................

1.3.3.  Á endurnýjunarmengunarvarnarbúnaðurinn að samrýmast kröfum um innbyggða greiningarkerfið? (já/nei) (11)

1.3.4.  Er endurnýjunarmengunarvarnarbúnaðurinn samrýmanlegur þeim stjórnkerfum ökutækisins/hreyfilsins sem 
fyrir eru (já/nei) (11)

1.4.  Lýsing og teikningar sem sýna stöðu endurnýjunarmengunarvarnarbúnaðarins miðað við útblástursgrein eða 
-greinar hreyfilsins:  ...............................................................................................................................................

______
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2. viðbætir

FYRIRMYND AÐ EB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐI

(hámarksstærð: A4 (210 mm × 297 mm))

EB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ

Stimpill yfirvalds

Tilkynning um:

– EB-gerðarviðurkenningu (11)  ....................................................................................................................................,

– rýmkun EB-gerðarviðurkenningar (11)  .....................................................................................................................,

– synjun EB-gerðarviðurkenningar (11)  .......................................................................................................................,

– afturköllun EB-gerðarviðurkenningar (11)  .................................................................................................................

á gerð íhlutar/aðskilinnar tæknieiningar (11)

að því er varðar reglugerð (EB) nr. 595/2009, eins og hún er innleidd með reglugerð (ESB) nr. 582/2011.

Reglugerð (EB) nr. 595/2009 eða reglugerð (ESB) nr. 582/2011 eins og þeim var síðast breytt með  ...........................

EB-gerðarviðurkenningarnúmer:  ......................................................................................................................................

Ástæða rýmkunar:  .............................................................................................................................................................

I. ÞÁTTUR

0.1.  Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda):  ..................................................................................................................

0.2.  Gerð:  ......................................................................................................................................................................

0.3.  Gerðarauðkenni, ef það kemur fram á íhlutnum/aðskildu tæknieiningunni (12) (einkennandi hlutanúmer):  .......

0.3.1.  Staðsetning auðkennisins:  .....................................................................................................................................

0.5.  Heiti og heimilisfang framleiðanda:  ......................................................................................................................

0.7.  Staðsetning og aðferð við að festa EB-gerðarviðurkenningarmerkið á, ef um er að ræða íhluti og aðskildar 
tæknieiningar:  ........................................................................................................................................................

0.8.  Heiti og heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja:  .........................................................................

0.9.  Nafn og heimilisfang fulltrúa framleiðandans:  .....................................................................................................

II. ÞÁTTUR

1.  Viðbótarupplýsingar

1.1.  Tegund og gerð endurnýjunarmengunarvarnarbúnaðarins: (oxunarhvati, þrívirkur hvati, sértæk afoxun með 
hvötum, agnasía, o.s.frv.)  ......................................................................................................................................

1.2.  Gerð eða gerðir hreyfla og ökutækja sem þessi gerð mengunarvarnarbúnaðar er viðurkennd fyrir sem hlutur til 
endurnýjunar:  .........................................................................................................................................................

1.3.  Gerðir eða gerðir hreyfla sem endurnýjunarmengunarvarnarbúnaðurinn hefur verið prófaður á:  .......................

1.3.1.  Hefur verið sýnt fram á að endurnýjunarmengunarvarnarbúnaðurinn samrýmist kröfum um innbyggða 
greiningarkerfið? (já/nei) (11):  ...............................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................

(11) Strikið yfir það sem á ekki við.
(12) Ef í gerðarauðkenni eru rittákn sem varða ekki lýsingu á gerð ökutækis, íhlutar eða aðskilinnar tæknieiningar sem þetta 

gerðarviðurkenningarvottorð nær til skal setja spurningarmerki í stað rittáknanna: „?“ (t.d. ABC??123??).
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2.  Tækniþjónusta sem annast prófanirnar:  ................................................................................................................

3.  Dagsetning prófunarskýrslu:  .................................................................................................................................

4.  Númer prófunarskýrslu:  ........................................................................................................................................

5.  Athugasemdir:  .......................................................................................................................................................

6.  Staður: ....................................................................................................................................................................

7.  Dagsetning:  ............................................................................................................................................................
 

8.  Undirskrift:  ............................................................................................................................................................

Fylgiskjöl: Upplýsingasafn.
 Prófunarskýrsla.

______
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3. viðbætir

Öldrunaraðferð sem notuð er við mat á endingu

1.  Í þessum viðbæti er lýst aðferðunum sem nota skal við öldrun endurnýjunarmengunarvarnarbúnaðar í því skyni 
að meta endingu.

2.  Að því er varðar að sýna fram á endingu skal endurnýjunarmengunarvarnarbúnaður lúta kröfunum sem settar eru 
fram í liðum 1 til 3.4.2 í VII. viðauka.

2.1.  Heimilt er að nota lágmarkstímabil kerfisbundins eftirlits sem tilgreind eru í töflu 1 til þess að sýna fram á 
endingu endurnýjunarmengunarvarnarbúnaðar.

Tafla 1

Lágmarkstími kerfisbundins eftirlits

Ökutækjaflokkur ökutækis sem hreyfillinn er settur í Lágmarkstími kerfisbundins eftirlits

Ökutæki í flokki N1

Ökutæki í flokki N2

Ökutæki í flokki N3 með tæknilega, leyfilegan 
hámarksmassa sem er ekki yfir 16 tonnum.

Ökutæki í flokki N3 með tæknilega, leyfilegan 
hámarksmassa sem er yfir 16 tonnum.

Ökutæki í flokki M1

Ökutæki í flokki M2

Ökutæki í flokki M3 í undirflokkum I, II, A og B eins 
og skilgreint er í I. viðauka við tilskipun 2001/85/EB, 
með tæknilega leyfilegan hámarksmassa sem er ekki 
yfir 7,5 tonnum

Ökutæki í flokki M3 í undirflokkum III og B eins og 
skilgreint er í I. viðauka við tilskipun 2001/85/EB, 
með tæknilega leyfilegan hámarksmassa sem er ekki 
yfir 7,5 tonnum
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XII. VIÐAUKI

SAMRÆMI HREYFLA OG ÖKUTÆKJA Í NOTKUN SEM ERU GERÐARVIÐURKENND SAMKVÆMT 
TILSKIPUN 2005/55/EB

1.  INNGANGUR

1.1.  Í þessum viðauka eru settar fram kröfurnar um samræmi hreyfla og ökutækja í notkun sem eru 
gerðarviðurkennd samkvæmt tilskipun 2005/55/EB.

2.  AÐFERÐ VIÐ SAMRÆMISPRÓFUN ÖKUTÆKJA Í NOTKUN

2.1.  Ákvæði 8. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49 gilda um prófun á samræmi 
ökutækja sem eru í notkun.

2.2.  Ef framleiðandi óskar eftir því getur gerðarviðurkenningaryfirvald, sem veitti upprunalega 
gerðarviðurkenninguna, ákveðið að nota aðferðina sem lýst er í II. viðauka við þessa reglugerð til að prófa 
samræmi hreyfla og ökutækja í notkun sem hafa hlotið gerðarviðurkenningu samkvæmt tilskipun 2005/55/
EB.

2.3.  Eftirfarandi undantekningar gilda ef aðferðirnar sem lýst er í II. viðauka eru notaðar:

2.3.1.  Skilja ber allar tilvísanir í WHTC og WHSC sem tilvísanir í ETC og ESC, sbr. skilgreiningu í viðauka 4A 
við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

2.3.2.  Liður 2.2 í II. viðauka við þessa reglugerð gildir ekki.

2.3.3.  Ef talið er að eðlileg notkunarskilyrði tiltekins ökutækis samrýmist ekki réttri framkvæmd prófana getur 
framleiðandinn eða viðurkenningaryfirvaldið óskað eftir því að aðrar akstursleiðir eða annar farmþungi 
verði notaður. Kröfurnar sem tilgreindar eru í liðum 4.1 og 4.5 í II. viðauka við þessa reglugerð skulu 
notaðar til viðmiðunar við að ákvarða hvort akstursmynstur og farmþungi teljist ásættanleg fyrir prófun á 
samræmi ökutækja í notkun.

 Ef ökutæki er stjórnað af einhverjum öðrum en þeim atvinnubílstjóra sem að jafnaði stjórnar viðkomandi 
ökutæki, þá skal ökumaðurinn sem leysir hann af hólmi búa yfir hæfni og þjálfun til að stjórna þungum 
ökutækjum í þeim undirflokki sem verið er að prófa.

2.3.4.  Liðir 2.3 og 2.4 í II. viðauka gilda ekki.

2.3.5.  Liður 3.1 í II. viðauka gildir ekki..

2.3.6.  Framleiðandi skal framkvæma prófun ökutækja sem eru í notkun á þessum hópi hreyfla. 
Viðurkenningaryfirvald skal samþykkja prófunaráætlunina.

 Að beiðni framleiðandans má hætta prófun fimm árum eftir að framleiðslu er hætt.

2.3.7.  Að beiðni framleiðandans geta viðurkenningaryfirvöld tekið ákvörðun um úrtaksáætlun samkvæmt liðum 
3.1.1, 3.1.2 eða 3.1.3 í II. viðauka eða skv. 3. viðbæti við 8. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir 
Evrópu nr. 49.

2.3.8.  Liður 4.4.2. í II. viðauka við þessa reglugerð gildir ekki.

2.3.9.  Að beiðni framleiðandans má skipta eldsneytinu út fyrir viðeigandi viðmiðunareldsneyti.

2.3.10.  Gildin í lið 4.5 í II. viðauka má nota til viðmiðunar við að ákvarða hvort akstursmynstur og farmþungi séu 
ásættanleg fyrir prófun á samræmi ökutækja í notkun.

2.3.11.  Liður 4.6.5 Í II. viðauka gildir ekki.

2.3.12.  Lágmarkstímalengd prófunar skal vera þreföld vinnan í ETC-lotunni eða viðmiðunarmassi koltvísýrings í 
kg/lotu úr ETC-lotunni, eftir því sem við á.

2.3.13.  Liður 5.1.1.1.2 í II. viðauka gildir ekki.
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2.3.14.  Ef ekki er hægt að sækja upplýsingarnar úr gagnastreymi sem um getur í lið 5.1.1 í II. viðauka með réttum 
hætti úr tveimur ökutækjum með hreyfla sem tilheyra sama hópi hreyfla á meðan skönnunartækið virkar 
rétt, þá skal prófa hreyfilinn með aðferðunum sem lýst er í 8. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar SÞ 
fyrir Evrópu nr. 49.

2.3.15.  Framkvæma má staðfestingarprófun á prófunarbekk hreyfils, eins og skilgreint er í 8. viðauka við reglugerð 
efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

2.3.16.  Framleiðandi getur óskað eftir því að viðurkenningaryfirvald framkvæmi staðfestingarprófun á 
prófunarbekk hreyfils, eins og skilgreint er í 8. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 
49, að eftirfarandi skilyrðum uppfylltum:

a)  niðurstöður eru ófullnægjandi að því er varðar ökutækin sem valin eru til prófunar í samræmi við lið 
2.3.7,

b)  uppsafnað 90 hundraðshlutagildi samræmisstuðlanna fyrir losun með útblæstri frá hreyfilkerfinu sem 
verið er að prófa, ákvarðað í samræmi við mæli- og reikningsaðferðirnar sem tilgreindar eru í 1. viðbæti 
við II. viðauka, er ekki hærra en 2,0.

______
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XIII. VIÐAUKI

 KRÖFUR TIL AÐ TRYGGJA RÉTTA VIRKNI NOx -VARNARRÁÐSTAFANA

1.  INNGANGUR

 Í þessum viðauka eru settar fram kröfur til að tryggja rétta virkni NOx-varnarráðstafana. Þar með taldar eru 
kröfur fyrir ökutæki sem nota virkt efni í því skyni að draga úr losun.

2.  ALMENNAR KRÖFUR

 Öll hreyfilkerfi sem falla undir gildissvið þessa viðauka skulu hönnuð, smíðuð og sett upp þannig að þau 
geti uppfyllt þessar kröfur allan eðlilegan endingartíma hreyfilsins við eðlileg notkunarskilyrði. Í tengslum 
við þetta markmið er ásættanlegt að hreyflar, sem hafa verið notaðir lengur en sem nemur hæfilega 
endingartímanum sem um getur í 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 595/2009, beri merki þess að frammistaða og 
næmni vöktunarkerfa þeirra hafi spillst nokkuð.

2.1. Annars konar viðurkenning

 Ef framleiðandi óskar eftir því skal litið svo á, í tilviki ökutækja í flokki M1, M2, N1 og N2 sem eru með 
leyfilegan hámarksmassa sem er ekki meiri en 7,5 tonn og ökutækja í flokki M3, undirflokki I, II, A og B, 
sbr. skilgreiningu í I. viðauka við tilskipun 2001/85/EB, sem eru með leyfilegan hámarksmassa sem er ekki 
meiri en 7,5 tonn, að samræmi við kröfur XVI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008 jafngildi því að 
kröfur þessa viðauka hafi verið uppfylltar.

 Ef slík annars konar viðurkenning er notuð skulu upplýsingarnar í lið 3.2.12.2.8 í 3. viðbæti við I. viðauka 
við reglugerð (EB) nr. 692/20083 koma í stað upplýsinganna í liðum 3.2.12.2.8.1 til 3.2.12.2.8.5 í 2. hluta 
4. viðbætis við I. viðauka varðandi rétta virkni NOx-varnarráðstafana.

 Valkvæð beiting ákvæða þessa viðauka og ákvæða XVI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008 skal ekki 
heimiluð nema að því marki sem er sérstaklega heimilað í þessum lið.

2.2. Tilskildar upplýsingar

2.2.1.  Framleiðandi skal veita upplýsingar sem lýsa nákvæmlega starfrænum notkunareiginleikum hreyfilkerfis 
sem fellur undir þennan viðauka á því formi sem sett er fram í 4. viðbæti við I. viðauka.

2.2.2.  Í umsókn sinni um gerðarviðurkenningu skal framleiðandi tilgreina eiginleika allra virkra efna sem 
notuð eru af öllum mengunarvarnarkerfum. Þar á meðal skal tilgreina gerðir og styrk, skilyrði fyrir 
notkunarhitastig, og tilvísanir í alþjóðlega staðla.

2.2.3.  Þegar sótt er um gerðarviðurkenningu skal veita viðurkenningaryfirvaldi ítarlegar skriflegar upplýsingar 
sem lýsa nákvæmlega starfrænum notkunareiginleikum viðvörunarkerfisins fyrir ökumann í samræmi við 
4. lið og viðbragðsþvingandi kerfisins fyrir ökumann í samræmi við 5. lið.

2.2.4.  Þegar framleiðandi sækir um viðurkenningu hreyfils eða hóps hreyfla sem aðskilinnar tæknieiningar 
skal hann láta fylgja í upplýsingamöppunni, sem um getur í 3. mgr. 5.gr, 3. mgr. 7. gr. eða 3. mgr. 9. gr., 
viðeigandi kröfur sem munu tryggja að ökutækið muni uppfylla kröfur þessa viðauka þegar því er ekið á 
vegum eða annars staðar, eftir því sem við á. Í þessum upplýsingum skal m.a. vera eftirfarandi:

a)  ítarlegar tæknikröfur, þ.m.t. ákvæði sem tryggja samhæfi við vöktunar-, viðvörunar- og 
viðbragðsþvingandi kerfin sem til staðar eru í hreyfilkerfinu þannig að kröfur þessa viðauka verði 
uppfylltar,

b)  sannprófunarferlið sem ber að fylgja þegar hreyfillinn er settur í ökutækið.

 Kanna má hvort slíkar ísetningarkröfur séu til staðar og séu fullnægjandi meðan á viðurkenningarferli 
hreyfilkerfisins stendur.

 Ekki skal vera þörf á að veita upplýsingarnar sem vísað er til í a- og b-lið ef framleiðandinn sækir um 
EB-gerðarviðurkenningu fyrir ökutæki að því er varðar losun og aðgang að upplýsingum um viðgerðir og 
viðhald ökutækis.
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2.3. Notkunarskilyrði

2.3.1.  Öll hreyfilkerfi sem falla undir gildissvið þessa viðauka skulu halda mengunarvarnarvirkni sinni við allar 
aðstæður sem reglulega eru til staðar á yfirráðasvæði Sambandsins, sér í lagi við lágan umhverfishita, í 
samræmi við VI. viðauka.

2.3.2.  Vöktunarkerfi fyrir mengunarvarnarbúnað skal vera starfhæft:

a)  við umhverfishita milli 266 K og 308 K (– 7 °C og 35 °C),

b)  í hæð sem er undir 1600 m hæð yfir sjávarmáli,

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

 Þessi liður gildir ekki um vöktun á magni virks efnis í geymslutanki í þeim tilvikum þar sem vöktun skal 
fara fram við öll skilyrði þar sem mæling er tæknilega möguleg, þ.m.t. allar aðstæður þar sem virkt efni á 
vökvaformi er ekki frosið.

2.4. Vörn gegn frystingu virks efnis

2.4.1.  Framleiðandi getur notað upphitaðan eða óupphitaðan geymi fyrir virka efnið og skömmtunarkerfi í 
samræmi við almennar kröfur liðar 2.3.1. Upphitað kerfi skal uppfylla kröfur liðar 2.4.2. Óupphitað kerfi 
skal uppfylla kröfur liðar 2.4.3.

2.4.1.1.  Greina skal frá notkun óupphitaðs geymis fyrir virka efnið og skömmtunarkerfis í skriflegum leiðbeiningum 
til eiganda ökutækisins.

2.4.2. Upphitaður geymir fyrir virka efnið og skömmtunarkerfi

2.4.2.1.  Ef virka efnið hefur frosið skal framleiðandi tryggja að virka efnið verði tiltækt til notkunar innan 70 
mínútna frá því að ökutækið er ræst við 266 K (– 7 °C) umhverfishita.

2.4.2.2. Sýnt  f ram á virkni

2.4.2.2.1.  Geymirinn fyrir virka efnið og skömmtunarkerfið skulu látin standa við 255 K (– 18 °C) í 72 klukkustundir 
eða þar til meginhluti virka efnisins er orðinn að föstu efni.

2.4.2.2.2.  Að loknu kyrrstöðutímabilinu sem um getur í lið 2.4.2.2.1 skal hreyfillinn ræstur og hafður í gangi við 266 
K (– 7 °C) umhverfishita sem hér segir: 10 til 20 mínútur í lausagangi, og því næst í allt að 50 mínútur með 
40 % álagi að hámarki.

2.4.2.2.3.  Skömmtunarkerfið fyrir virka efnið skal að fullu orðið starfhæft þegar prófunaraðferðunum sem lýst er í 
liðum 2.4.2.2.1 og 2.4.2.2.2 lýkur.

2.4.2.2.4.  Sýna má fram að kröfur liðar 2.4.2.2 séu uppfylltar í köldu prófunarhólfi sem búið er aflmæli fyrir hreyfil- 
eða ökutæki eða með vettvangsprófun ökutækja, að fengnu samþykki viðurkenningaryfirvalds.

2.4.3. Óuphitaður geymir fyrir virka efnið og skömmtunarkerfi

2.4.3.1.  Viðvörunarkerfi fyrir ökumann sem lýst er í 4. lið skal virkjað ef engin skömmtun virks efnið á sér stað við 
266 K (– 7 °C) eða lægri umhverfishita.

2.4.3.2.  Öfluga viðbragðsþvingandi kerfið sem lýst er í 5. lið skal virkjað ef engin skömmtun virks efnis á sér stað 
við 266 K (– 7 °C) eða lægri umhverfishita innan 70 mínútna frá því að ökutækið var ræst.

2.5.  Sérhver geymir fyrir virka efnið, sem komið er fyrir í ökutæki, skal þannig úr garði gerður að hægt sé að 
taka sýni úr öllum vökva sem er í geyminum án þess að þörf sé á upplýsingum sem ekki eru geymdar í 
ökutækinu. Auðvelt skal vera að komast að sýnatökustaðnum án þess að nota sérhæfð verkfæri eða tæki. 
Lyklar og kerfi, sem venjulega eru fyrir hendi í ökutæki til þess að hægt sé að læsa geyminum, skulu ekki 
teljast sérhæfð verkfæri eða tæki að því er þennan lið varðar.
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3.  KRÖFUR UM VIÐHALD

3.1.  Framleiðandi skal útvega eða sjá til þess að öllum eigendum nýrra ökutækja eða hreyfla, sem hlotið 
hafa gerðarviðurkenningu samkvæmt þessari reglugerð, verði útvegaðar skriflegar leiðbeiningar um 
mengunarvarnarkerfið og rétta notkun þess.

 Í leiðbeiningunum skal koma fram að ef mengunarvarnarkerfi ökutækisins starfar ekki rétt muni 
ökumaðurinn fá upplýsingar frá viðvörunarkerfinu fyrir ökumann um vandamál og að ef viðvörunin sé 
hunsuð muni viðbragðsþvingandi kerfið fyrir ökumann koma í veg fyrir að hægt sé að nota ökutækið með 
skilvirkum hætti.

3.2.  Leiðbeiningarnar skulu gefa til kynna kröfur um rétta notkun og viðhald ökutækja þannig að 
mengunarvarnargeta þeirra haldist, þ.m.t. um rétta notkun sjálfbrotnandi virkra efna þar sem við á.

3.3.  Leiðbeiningarnar skulu ritaðar á skýru máli sem leikmenn geta skilið og á opinberu tungumáli eða 
tungumálum þess aðildarríkis þar sem nýtt ökutæki eða nýr hreyfill er seldur eða skráður.

3.4.  Í leiðbeiningunum skal tilgreint hvort stjórnandi ökutækisins þurfi að fylla á  virkt efni sem eru 
sjálfbrotnandi á milli venjulegra viðhaldstímabila. Gæði virka efnisins sem krafist er skulu einnig tilgreind 
í leiðbeiningunum.. Þær skulu gefa til kynna hvernig stjórnandinn eigi að fylla á geyminn fyrir virka efnið. 
Upplýsingarnar skulu einnig gefa til kynna líklegan hraða notkunar virka efnisins fyrir viðkomandi gerð 
ökutækis og hve oft ætti að fylla á.

3.5.  Í leiðbeiningunum skal tilgreint að notkun og áfylling tilskilins virks efnis með réttri forskrift sé nauðsynleg 
svo ökutækið uppfylli skilyrði fyrir útgáfu samræmisvottorðs fyrir þá gerð ökutækis.

3.6.  Í leiðbeiningunum skal koma fram að það geti verið refsiverður verknaður að nota ökutæki sem notar ekki 
virkt efni ef virks efnis er krafist vegna minnkunar á losun.

3.7.  Leiðbeiningarnar skulu útskýra hvernig viðvörunarkerfi og viðbragðsþvingandi kerfi fyrir ökumann virka. 
Að auki skal útskýrt hvaða afleiðingar það hafi í för með sér fyrir vinnslu ökutækisins og villuskráningu ef 
viðvörunarkerfið er virt að vettugi, ekki er fyllt á prófefni eða vandamál er ekki leiðrétt.

4.  VIÐVÖRUNARKERFI FYRIR ÖKUMANN

4.1.  Ökutækið skal vera búið viðvörunarkerfi fyrir ökumann sem notar sjónrænar viðvaranir sem upplýsa 
ökumann þegar magn virka efnisins er lítið, gæði virka efnisins eru ekki rétt, hraði notkunar virka efnisins 
er of lítill, eða ef bilun hefur verið greind, sem ef til vill má rekja til þess að átt hefi verið búnaðinn og 
mun leiða til þess að viðbragðsþvingandi kerfið fyrir ökumann verði virkt ef vandamálið er ekki leiðrétt 
tímanlega. Viðvörunarkerfið skal einnig verða virkt þegar viðbragðsþvingandi kerfið fyrir ökumann, sem 
lýst er í 5. lið, hefur verið virkjað.

4.2.  Skjákerfi innbyggða greiningarkerfisins, sem lýst er í viðauka 9B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ 
fyrir Evrópu nr. 49 og vísað er til í X. viðauka við þessa reglugerð, skal ekki notað til að birta sjónrænar 
viðvaranir af því tagi sem lýst er í lið 4.1.  Viðvörunin skal ekki vera sú sama og notuð er vegna innbyggða 
greiningarkerfisins (þ.e. bilanavísir) eða annars viðhalds á hreyfli. Ekki skal vera mögulegt að slökkva á 
viðvörunarkerfinu eða sjónrænum viðvörunum með skönnunartæki ef orsök viðvörunarinnar hefur ekki 
verið leiðrétt.

4.3.  Viðvörunarkerfið fyrir ökumann getur birt stutt skilaboð, þ.á.m. skilaboð sem gefa eftirfarandi skýrt til 
kynna:

a)  vegalengdina eða tímann sem eftir er áður en væga eða öfluga viðbragðsþvingandi kerfið er virkjað,

b)  minnkun snúningsvægis,

c)  skilyrðin sem þurfa að vera til staðar svo hömlun ökutækis verði aflétt.

 Kerfið sem um getur í þessum lið og notað er til að birta skilaboð getur verið hið sama og notað er fyrir 
innbyggða greiningu eða annað viðhald.
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4.4.  Að vali framleiðanda getur viðvörunarkerfið gefið frá sér hljóðmerki sem gera ökumanni viðvart. 
Ökumaður má slökkva á hljóðviðvörunum.

4.5.  Viðvörunarkerfi fyrir ökumann skal virkjað með þeim hætti sem tilgreindur er í liðum 6.2, 7.2, 8.4, og 9.3.

4.6.  Viðvörunarkerfi fyrir ökumann skal gert óvirkt þegar skilyrðin fyrir virkjun þess eru ekki lengur til staðar. 
Viðvörunarkerfi fyrir ökumann skal ekki sjálfkrafa gert óvirkt  nema ástæðan fyrir virkjun þess hafi verið 
lagfærð.

4.7.  Viðvörunarkerfi má rjúfa tímabundið með öðrum viðvörunarmerkjum sem veita mikilvægar öryggistengdar 
upplýsingar.

4.8.  Setja má búnað sem gerir ökumanni kleift að deyfa sjónrænar viðvaranir sem viðvörunarkerfið gefur frá sér 
í ökutæki sem notuð eru af björgunarþjónustu eða í ökutækjum í þeim flokkum sem skilgreindir eru b-lið 
3. mgr. 2. gr. í tilskipun 2007/46/EB.

4.9.  Upplýsingar um aðferðir við að gera viðvörunarkerfi fyrir ökumann virk eða óvirk er að finna í 2. viðbæti.

4.10.  Í tengslum við umsókn um gerðarviðurkenningu samkvæmt þessari reglugerð skal framleiðandi sýna fram 
á virkni viðvörunarkerfis fyrir ökumann, eins og tilgreint er í 1. viðbæti.

5.  VIÐBRAGÐSÞVINGANDI KERFI FYRIR ÖKUMANN

5.1.  Í ökutækinu skal vera tveggja þrepa viðbragðsþvingandi kerfi fyrir ökumann þar sem fyrsta þrepið felur 
í sér væga viðbragðsþvingun (takmörkun á virkni) og annað þrepið felur í sér öfluga viðbragðsþvingun 
(ökutæki gert óvirkt með skilvirkum hætti).

5.2.  Krafan um viðbragðsþvingandi kerfi fyrir ökumann gildir ekki um hreyfla eða ökutæki sem notuð eru af 
björgunarþjónustu eða um hreyfla eða ökutæki sem eru tilgreind í b-lið 3. mgr. 2. gr. í tilskipun 2007/46/EB 
Viðbragðsþvingandi kerfi fyrir ökumann skal einungis gert óvirkt með varanlegum hætti af framleiðanda 
hreyfilsins eða ökutækisins.

5.3. Vægt viðbragðsþvingandi kerfi

 Væga viðbragðsþvingandi kerfið fyrir ökumann skal minnka tiltækt hámarksnúningsvægi hreyfils á öllu 
snúningshraðasviðinu um 25 % milli hæsta snúningsvægishraða og rofstaðs gangráðs eins og lýst er í 3. 
viðbæti.

 Væga viðbragðsþvingandi kerfið skal virkjað þegar ökutækið er kyrrstætt í fyrsta skipti eftir að aðstæðurnar 
sem tilgreindar eru í liðum 6.3, 7.3, 8.5 og 9.4 hafa komið upp.

5.4. Öflugt viðbragðsþvingandi kerfi

 Framleiðandi ökutækisins eða hreyfilsins skal láta setja í þau í það minnsta eitt þeirra öflugu 
viðbragðsþvingandi kerfa sem lýst er í liðum 5.4.1, 5.4.2 og 5.4.3 sem og kerfið sem byggir á „gert óvirkt 
við tímamörk“ sem lýst er í lið 5.4.4.

5.4.1.  Kerfi sem byggir á „hömlun eftir ræsingu“ skal takmarka hraða ökutækisins við 20 km/klst. (skriðhamur) 
eftir að slökkt hefur verið á hreyflinum að beiðni ökumanns (lykill ekki í).

5.4.2.  Kerfi sem byggir á „gert óvirkt eftir eldsneytisáfyllingu“ skal takmarka hraða ökutækisins við 20 km/klst. 
(skriðhamur) eftir að magn eldsneytis í eldsneytisgeymi hefur hækkað um mælanlegt magn, sem skal ekki 
vera meira en 10 % af rúmtaki eldsneytisgeymisins og sem skal samþykkt af viðurkenningaryfirvaldinu á 
grundvelli tæknilegrar getu eldsneytismælisins og yfirlýsingu af hálfu framleiðandans.

5.4.3.  Kerfi sem byggir á „gert óvirkt eftir að ökutæki er lagt“ skal takmarka hraða ökutækisins við 20 km/klst. 
(skriðhamur) eftir að ökutækið hefur verið kyrrstætt í meira en eina klukkustund.

5.4.4.  Kerfi sem byggir á „gert óvirkt við tímamörk“ skal takmarka hraða ökutækisins við 20 km/klst. 
(skriðhamur) í fyrsta skipti sem ökutækið verður kyrrstætt eftir að hreyfillinn hefur verið í gangi í átta 
klukkustundir, enda hafi ekkert kerfanna sem lýst er í liðum 5.4.1, 5.4.2 og 5.4.3 verið virkjað áður.

5.5.  Viðbragðsþvingandi kerfi fyrir ökumann skal virkjað með þeim hætti sem mælt er fyrir um í liðum 6.3, 7.3, 
8.5 og 9.4.
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5.5.1.  Þegar viðbragðsþvingandi kerfi fyrir ökumann hefur ákvarðað að öfluga viðbragðsþvingandi kerfið 
skuli virkjað skal væga viðbragðsþvingandi kerfið áfram vera virkt þar til hraði ökutækisins hefur verið 
takmarkaður við 20 km/klst. (skriðhamur).

5.6.  Viðbragðsþvingandi kerfi fyrir ökumann skal gert óvirkt þegar skilyrðin fyrir virkjun þess eru ekki lengur 
til staðar. Viðbragðsþvingandi kerfi fyrir ökumann skal ekki sjálfkrafa gert óvirkt nema ástæðan fyrir 
virkjun þess hafi verið lagfærð.

5.7.  Upplýsingar um aðferðir við að gera viðbragðsþvingandi kerfi fyrir ökumann virk eða óvirk er að finna í 
2. viðbæti.

5.8.  Í tengslum við umsókn um gerðarviðurkenningu samkvæmt þessari reglugerð skal framleiðandi sýna fram 
á virkni viðbragðsþvingandi kerfis fyrir ökumann, eins og tilgreint er í 1. viðbæti.

6.  TILTÆKILEIKI VIRKS EFNIS

6.1. Vísir fyrir virka efnið

 Ökutækið skal vera búið sérstökum vísi á mælaborðinu sem upplýsir ökumanninn með skýrum hætti um 
stöðu virks efnis í geymslutanki fyrir virkt efni. Vísir fyrir virka skal að lágmarki gefa stöðu virks efnis 
stöðugt til kynna á meðan viðvörunarkerfið fyrir ökumann, sem vísað er til í 4. lið, er virkt til að gefa til 
kynna hvort vandamál séu til staðar að því er varðar tiltækileika virks efnis. Vísirinn fyrir virka efnið má 
vera hliðrænn eða stafrænn og getur sýnt stöðu virks efnis sem hlutfall af heildarrúmtaki geymisins, sem 
magn  virks efnis sem eftir er, eða sem áætlaða akstursvegalengd sem hægt er að aka.

 Vísinum fyrir virka efnið skal komið fyrir nálægt eldsneytismælinum.

6.2. Virkjun viðvörunarkerfis fyrir ökumann

6.2.1.  Viðvörunarkerfið fyrir ökumann sem tilgreint er í 4. lið skal virkjað þegar magn virks efnis er minna en 10 
% af rúmtaki geymisins fyrir virka efnið eða hærra hlutfall að vali framleiðanda.

6.2.2.  Viðvörunin skal vera nægilega skýr til að ökumaður átti sig á að magn virka efnisins sé lítið. Ef birting 
skilaboða er hluti af viðvörunarkerfinu skal sjónræna viðvörunin gefa til kynna að magn virks efnis sé lítið. 
(til dæmis, „lítið magn þvagefnis“, „lítið magn AdBlue“, eða „lítið magn virks efnis“).

6.2.3.  Til að byrja með þarf viðvörunarkerfið fyrir ökumann ekki að vera stöðugt í gangi, hins vegar skal virkni 
þess aukin þannig að það verði stöðugt í gangi þegar magn virks efnis nálgast það að verða mjög lágt 
hlutfall af rúmtaki geymisins fyrir virka efnið og þegar sú stund nálgast að viðbragðsþvingandi kerfið 
fyrir ökumann verði virkt. Að lokum skal það leiða til þess að ökumaður fái tilkynningu af því tagi sem 
framleiðandi ákveður, sem þó skal vera meira áberandi, að nægilega miklu marki, en sá tímapunktur sem 
viðbragðsþvingandi kerfi fyrir ökumann samkvæmt lið 6.3 verður virkt.

6.2.4.  Ekki skal vera auðvelt að gera samfellda viðvörun óvirka eða virða hana að vettugi. Ef birting skilaboða er 
hluti af viðvörunarkerfinu skal birta afdráttarlaus skilaboð (til dæmis, „fylla á þvagefni“, „fylla á AdBlue“, 
eða „fylla á virkt efni“). Samfellda viðvörun má rjúfa tímabundið með öðrum viðvörunarmerkjum sem 
veita mikilvægar öryggistengd skilaboð.

6.2.5.  Ekki skal vera mögulegt að slökkva á viðvörunarkerfi fyrir ökumann fyrr en fyllt hefur verið á virka efnið 
að því marki sem gerir virkjun viðvörunarkerfisins óþarfa.

6.3. Virkjun viðbragðsþvingandi kerfis fyrir ökumann

6.3.1.  Væga viðbragðsþvingandi kerfið sem lýst er í lið 5.3 skal virkjað ef magn virks efnið í geyminum fyrir 
virka efnið fer niður fyrir 2,5 % af tilgreindu heildarrúmtaki hans eða hærra hlutfall að vali framleiðanda.

6.3.2.  Öfluga viðbragðsþvingandi kerfið sem lýst er í lið 5.4 skal virkjað ef geymirinn fyrir virka efnið er tómur 
(þ.e. ef skömmtunarkerfið getur ekki sótt meira virkt efni úr geyminum) eða ef magn virks efnis lækkar 
niður í tiltekið magn fyrir neðan 2,5 % af tilgreindu heildarrúmtaki geymisins, samkvæmt ákvörðun 
framleiðanda.
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6.3.3.  Ekki skal vera mögulegt að slökkva á vægu eða öflugu viðbragðsþvingandi kerfi fyrir ökumann fyrr en fyllt 
hefur verið á virka efnið að því marki sem gerir virkjun kerfanna óþarfa.

7.  VÖKTUN Á GÆÐUM VIRKS EFNIS

7.1.  Í ökutæki skal vera mögulegt að ákvarða að rangt, virkt efni sé til staðar í ökutækinu.

7.1.1.  Framleiðandi skal tilgreina lægsta ásættanlega styrk virks efnis CDmin, sem leiðir til þess að losun gegnum 
útblástursrör fari ekki fram úr viðmiðunarmörkunum sem tilgreind eru í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 
595/2009.

7.1.1.1.  Að því er varðar lið 7.1.1 skal gildið 900 mg/kWh koma í stað tilvísunar í viðmiðunarmörk fyrir losun NOx 
sem vísað er til í I. viðauka við reglugerð (EB) 595/2009 meðan á tímabili innleiðingar í áföngum skv. 7. 
mgr. 4. gr. stendur og ef framleiðandi óskar eftir því.

7.1.1.2.  Sýna skal fram á hið rétta gildi CDmin þegar gerðarviðurkenning fer fram með aðferðinni sem skilgreind er 
í 6. viðbæti og skráð í ítarlegu upplýsingamöppuna eins og tilgreint er í 3. gr. og 8. lið I. viðauka.

7.1.2.  Styrkur virks efnis sem er lægri en CDmin skal greindur og, að því er varðar lið 7.1, teljast vera rangt, virkt 
efni.

7.1.3.  Sérstakur teljari (teljari fyrir gæði virks efnis) skal vakta gæði virks efnis. Teljari fyrir gæði virks efnis skal 
telja fjölda klukkustunda sem hreyfill hefur verið í gangi með röngu virku efni.

7.1.4.  Upplýsingar um viðmiðanir og kerfi til að gera teljara fyrir gæði virks efnis virkan eða óvirkan er að finna 
í 2. viðbæti.

7.1.5.  Upplýsingar frá teljara fyrir gæði virks efnis skulu gerðar aðgengilegar með stöðluðum hætti í samræmi við 
ákvæði 5. viðbætis.

7.2. Virkjun viðvörunarkerfis fyrir ökumann

 Ef vöktunarkerfi skynjar eða, eftir því sem við á, staðfestir að gæði virks efnis séu ekki rétt, þá skal 
viðvörunarkerfið fyrir ökumann sem lýst er í 4. lið virkjað. Ef birting skilaboða er hluti af viðvörunarkerfinu 
skal birta skilaboð sem tilgreina ástæðu viðvörunarinnar (t.d., „rangt þvagefni greint“, „rangt AdBlue 
greint“, eða „rangt virkt, efni greint“).

7.3. Virkjun viðbragðsþvingandi kerfis fyrir ökumann

7.3.1.  Væga viðbragðsþvingandi kerfið sem lýst er í lið 5.3 skal virkjað ef gæði virks efnis eru ekki leiðrétt innan 
10 klukkustunda, sem hreyfillinn er í gangi, frá því að viðvörunarkerfi ökumanns sem lýst er í lið 7.2 er 
virkjað.

7.3.2.  Öfluga viðbragðsþvingandi kerfið sem lýst er í lið 5.4 skal virkjað ef gæði virks efnis eru ekki leiðrétt innan 
20 klukkustunda, sem hreyfillinn er í gangi, frá því að viðvörunarkerfi ökumanns sem lýst er í lið 7.2 er 
virkjað.

7.3.3.  Lækka skal fjölda klukkustunda áður en viðbragðsþvingandi kerfi eru virkjuð ef um ítrekaða bilun er að 
ræða, í samræmi við kerfið sem lýst er í 2. viðbæti.

8.  VÖKTUN Á NOTKUN VIRKS EFNIS

8.1.  Í ökutækinu skal vera búnaður til að ákvarða notkun virks efnis og veita aðgang að notkunarupplýsingum 
utan ökutækisins.

8.2. Notkun og skömmtun á virku efni

8.2.1.  Sérstakur teljari skal vakta notkun virks efnis („teljari fyrir notkun virks efnis“) og annar skal vakta 
skömmtun („skömmtunarteljari“). Þessir teljarar skulu telja fjölda klukkustunda sem hreyfillinn hefur verið 
í gangi með rangri notkun virks efnis og, eftir því sem við á, truflun á skömmtun virks efnis.

8.2.2.  Upplýsingar um viðmiðanir og kerfi til að gera teljara fyrir notkun virks efnis virkan eða óvirkan er að finna 
í 2. viðbæti við þennan viðauka.
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8.2.3.  Upplýsingar frá teljurum fyrir notkun virks efnis og skömmtunarteljurum skulu gerðar aðgengilegar með 
stöðluðum hætti í samræmi við ákvæði 5. viðbætis við þennan viðauka.

8.3. Vöktunarskilyrði

8.3.1.  Hámarkslengd greiningartímabils fyrir ófullnægjandi notkun virks efnis er 48 klukkustundir eða það 
tímabil sem jafngildir a.m.k. 15 lítra tilskilinni notkun virks efnis, hvort heldur er lengra.

8.3.2.  Í því skyni að fylgjast með notkun á virku efni skal vakta einn af eftirfarandi mæliþáttum í ökutækinu eða 
hreyflinum hið minnsta:

a)  magn virka efnisins í geyminum í ökutækinu,

b)  flæði virks efnis eða magn virks efnis sem er sprautað inn eins nálægt innsprautunarstað og 
tæknilega er mögulegt í eftirmeðferðarkerfi fyrir útblástur.

8.4. Virkjun viðvörunarkerfis fyrir ökumann

8.4.1.  Viðvörunarkerfið fyrir ökumann sem lýst er í 4. lið skal virkjað ef yfir 20 % frávik er greint milli 
meðalnotkunar virks efnis og tilskilinnar meðalnotkunar hreyfilkerfisins á virku efni á tímabili sem 
skilgreint er af framleiðanda, sem skal ekki vera lengra en hámarkstímabilið sem skilgreint er í lið 8.3.1. Ef 
birting skilaboða er hluti af viðvörunarkerfinu skal það birta skilaboð sem tilgreina ástæðu viðvörunarinnar 
(til dæmis, „bilun í skömmtun þvagefnis“, „bilun í skömmtun AdBlue“, eða „bilun í skömmtun virks 
efnis“).

8.4.1.1.  Þar til tímabili innleiðingar í áföngum skv. 7. mgr. 4. gr. lýkur skal viðvörunarkerfið fyrir ökumann sem lýst 
er í 4. lið virkjað ef yfir 50 % frávik er greint milli meðalnotkunar virks efnis og tilskilinnar meðalnotkunar 
hreyfilkerfisins á virku efni á tímabili sem skilgreint er af framleiðanda, sem skal ekki vera lengra en 
hámarkstímabilið sem skilgreint er í lið 8.3.1.

8.4.2.  Viðvörunarkerfið fyrir ökumann, sem lýst er í 4. lið, skal virkjað ef truflun verður á skömmtun virks efnis. 
Ef birting skilaboða er hluti af viðvörunarkerfinu skal það birta skilaboð með viðeigandi viðvörun. Virkjun 
kerfisins er ekki nauðsynleg þegar rafstýrieining hreyfilsins krefst þess vegna þess að notkunarskilyrði 
ökutækisins eru þannig að skömmtunar virks efnis er ekki krafist fyrir mengunarvarnargetu ökutækisins.

8.5. Virkjun viðbragðsþvingandi kerfis fyrir ökumann

8.5.1.  Væga viðbragðsþvingandi kerfið sem lýst er í lið 5.3 skal virkjað ef villa í notkun eða truflun á skömmtun 
virka efnisins er ekki leiðrétt innan 10 klukkustunda, sem hreyfillinn er í gangi, frá því að viðvörunarkerfi 
ökumanns sem lýst er í liðum 8.4.1 og 8.4.2 er virkjað.

8.5.2.  Öfluga viðbragðsþvingandi kerfið sem lýst er í lið 5.4 skal virkjað ef villa í notkun eða truflun á skömmtun 
virka efnisins er ekki leiðrétt innan 20 klukkustunda, sem hreyfillinn er í gangi, frá því að viðvörunarkerfi 
ökumanns sem lýst er í liðum 8.4.1 og 8.4.2 er virkjað.

8.5.3.  Lækka skal fjölda klukkustunda áður en viðbragðsþvingandi kerfi eru virkjuð ef um ítrekaða bilun er að 
ræða í samræmi við ferlið sem lýst er í 2. viðbæti.

9.  BILANIR Í VÖKTUNARKERFI SEM REKJA MÁ TIL ÞESS AÐ ÁTT HAFI VERIÐ VIÐ KERFIÐ

9.1.  Auk magns virks efnis í geymi fyrir virkt efni, gæða virks efnis og notkunar virks efnis skulu eftirfarandi 
bilanir, sem rekja má til þess að átt hafi verið við kerfið, vaktaðar af kerfinu til að varna því átt sé við það:

a)  Virkni útblásturshringrásarloka hindruð,

b)  bilanir í vöktunarkerfinu til að varna því að átt sé við það, eins og lýst er í lið 9.2.1.
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9.2. Vöktunarkröfur

9.2.1.  Vakta skal vöktunarkerfið til að varna því að átt sé við það með tilliti til rafmagnsbilana og fjarlægingar 
eða afvirkjun skynjara sem koma í veg fyrir að það greini nokkrar aðrar bilanir sem um getur í liðum 6 til 
8 (íhlutavöktun).

 Skynjarar sem hafa áhrif á greiningargetu eru m.a., en ekki eingöngu, þeir sem mæla styrk NOx beint, 
skynjarar fyrir gæði þvagefnis, umhverfisskynjarar og skynjarar sem notaðir eru til að vakta skömmtun, 
magn eða notkun virks efnis.

9.2.2. Teljari fyrir útblásturshringrásarloka

9.2.2.1.  Sérstakur teljari skal vakta hindraðan útblásturshringrásarloka. Teljari fyrir útblásturshringrásarloka skal 
telja fjölda klukkustunda, sem hreyfillinn er í gangi, sem staðfest er að greiningarkóði bilana sem tengist 
hindruðum útblásturshringrásarloka sé virkur.

9.2.2.2.  Upplýsingar um viðmiðanir og kerfi til að gera teljara fyrir útblásturshringrásarloka virkan eða óvirkan er 
að finna í 2. viðbæti við þennan viðauka.

9.2.2.3.  Upplýsingar frá teljara fyrir útblásturshringrásarloka skulu gerðar aðgengilegar með stöðluðum hætti í 
samræmi við ákvæði 5. viðbætis.

9.2.3. Teljarar fyrir vöktunarkerfi

9.2.3.1.  Sérstakur teljari skal vakta sérhverja bilun í vöktunarkerfi af því tagi sem um getur í b-lið liðar 9.1. 
Teljarar fyrir vöktunarkerfi skulu telja fjölda klukkustunda, sem hreyfillinn er í gangi, sem staðfest er 
að greiningarkóði bilana sem tengist bilun í vöktunarkerfi sé virkur. Heimilt er að flokka nokkrar bilanir 
saman undir einn teljara.

9.2.3.2.  Upplýsingar um viðmiðanir til að gera teljara fyrir vöktunarkerfi virka eða óvirka og tengd kerfi er að finna 
í 2. viðbæti.

9.2.3.3.  Upplýsingar frá teljara fyrir vöktunarkerfi skulu gerðar aðgengilegar með stöðluðum hætti í samræmi við 
ákvæði 5. viðbætis.

9.3. Virkjun viðvörunarkerfis fyrir ökumann

 Viðvörunarkerfið fyrir ökumann, sem lýst er í 4. lið, skal virkjað ef einhver af þeim bilunum sem tilgreindar 
eru í lið 9.1 kemur upp, og skal gefa til kynna að viðgerð sé áríðandi. Ef birting skilaboða er hluti af 
viðvörunarkerfinu skal það birta skilaboð sem tilgreina ástæðu viðvörunarinnar (t.d. „skömmtunarloki 
virks efnis aftengdur“,  eða „alvarleg bilun að því er varðar losun“).

9.4. Virkjun viðbragðsþvingandi kerfis fyrir ökumann

9.4.1.  Væga viðbragðsþvingandi kerfið sem lýst er í lið 5.3 skal virkjað ef bilun sem tilgreind er í lið 9.1 er ekki 
leiðrétt innan 36 klukkustunda, sem hreyfillinn er í gangi, frá því að viðvörunarkerfið fyrir ökumann er 
virkjað samkvæmt lið 9.3.

9.4.2.  Öfluga viðbragðsþvingandi kerfið sem lýst er í lið 5.4 skal virkjað ef bilun sem tilgreind er í lið 9.1 er ekki 
leiðrétt innan 100 klukkustunda, sem hreyfillinn er í gangi, frá því að viðvörunarkerfið fyrir ökumann er 
virkjað samkvæmt lið 9.3.

9.4.3.  Lækka skal fjölda klukkustunda áður en viðbragðsþvingandi kerfi eru virkjuð ef um ítrekaða bilun er að 
ræða í samræmi við ferlið sem lýst er í 2. viðbæti.

______
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1. viðbætir

Sýnikröfur

1.  ALMENNT

1.1.  Framleiðandi skal láta viðurkenningaryfirvaldi í té tæmandi upplýsingamöppu þar sem færð eru rök fyrir 
því hvernig kerfið fyrir sértæka afoxun með hvötum uppfyllir kröfur þessa viðauka með tilliti til getu þess 
til vöktunar og virkjunar viðvörunarkerfis og viðbragðsþvingandi kerfis fyrir ökumann, sem getur m.a. 
innihaldið eftirfarandi upplýsingar:

a)  reiknirit og ákvörðunartöflu,

b)  niðurstöður prófana og/eða hermiprófana,

c)  tilvísanir í vöktunarkerfi sem áður hafa verið viðurkennd, o.s.frv.

1.2.  Sýna skal fram á að kröfur þessa viðauka séu uppfylltar þegar gerðarviðurkenning fer fram með eftirfarandi 
sýniprófunum, sem skulu framkvæmdar eins og sýnt er í töflu 1 og tilgreint er í þessum viðbæti:

a)  sýniprófun á virkjun viðvörunarkerfisins,

b)  sýniprófun á virkjun væga viðbragðsþvingandi kerfisins,

c)  sýniprófun á virkjun öfluga viðbragðsþvingandi kerfisins.

Tafla 1

Útskýring á því sem felst í sýniprófun í samræmi við ákvæði liða 3, 4 og 5

Fyrirkomulag Þættir sýniprófunar

Virkjun viðvörunarkerfis skv. 
3. lið

a)  Fjórar virkjunarprófanir (þ.m.t. skortur á virku efni)
b)  Viðbótarþættir sýniprófunar, eftir því sem við á

Virkjun vægs 
viðbragðsþvingandi kerfis skv. 
4. lið

a)  Tvær virkjunarprófanir (þ.m.t. skortur á virku efni)
b)  Viðbótarþættir sýniprófunar
c)  Ein prófun á minnkun snúningsvægis

Virkjun öflugs 
viðbragðsþvingandi kerfis skv. 
5. lið

a)  Tvær virkjunarprófanir (þ.m.t. skortur á virku efni)
b)  Viðbótarþættir sýniprófunar, eftir því sem við á
c)  Þættir sýniprófunar að því er varðar réttar hreyfingar ökutækis á 

meðan viðbragðsþvingandi kerfi er virkt

2.  HREYFLAHÓPAR EÐA HÓPAR HREYFLA MEÐ INNBYGGÐU GREININGARKERFI

 Sýna má fram á að hópur hreyfla eða hópur hreyfla með innbyggðu greiningarkerfi sé í samræmi við 
kröfur þessa viðauka með því að prófa einn af hreyflum hópsins sem til athugunar er, að því tilskildu að 
framleiðandinn sýni viðurkenningaryfirvöldum fram á að vöktunarkerfin, sem nauðsynleg eru til að kröfur 
þessa viðauka séu uppfylltar, séu sambærileg innan hópsins.

2.1.  Sýna má fram á það með því að kynna viðurkenningaryfirvöldum þætti eins og reiknirit, greiningu á virkni, 
o.s.frv.

2.2.  Framleiðandinn velur prófunarhreyfilinn í samráði við viðurkenningaryfirvald. Það getur annað hvort verið 
stofnhreyfill viðkomandi hóps eða ekki.

2.3.  Í tilvikum þar sem hreyflar hreyflahóps tilheyra hópi hreyfla með innbyggðu greiningarkerfi sem þegar hefur 
verið gerðarviðurkenndur samkvæmt lið 2.1 (mynd 1) skal litið svo á að sýnt hafi verið fram á að viðkomandi 
hreyflahópur standist kröfur án frekari prófana, að því tilskildu að framleiðandinn sýni yfirvaldinu fram 
á að vöktunarkerfin, sem nauðsynleg eru til að kröfur þessa viðauka séu uppfylltar, séu svipuð innan 
hreyflahópanna og hópa hreyfla með innbyggðu greiningarkerfi sem til athugunar eru.
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Mynd 1

Samræmi hóps hreyfla með innbyggðu greiningarkerfi sem áður hefur verið sýnt fram á

3.  SÝNIPRÓFUN Á VIRKJUN VIÐVÖRUNARKERFISINS

3.1.  Sýna skal fram á að viðvörunarkerfið sé í samræmi við kröfur með því að framkvæma eina prófun fyrir hvern 
bilanaflokk sem vísað er til í liðum 6 til 9 s.s.: skortur á virku efni, lítil gæði virks efnis, lítil notkun virks 
efnis, bilun íhluta vöktunarkerfis.

3.2. Val bilana sem prófa skal

3.2.1.  Til að sýna fram á virkjun viðvörunarkerfisins í tilviki rangra gæða virks efnis skal velja virkt efni þar sem 
styrkur virka innihaldsefnisins er jafnhár eða hærri en lægsti ásættanlegi styrkur virks efnis CDmin, sem 
tilgreindur er af framleiðanda í samræmi við kröfur liðar 7.1.1 í þessum viðauka.

3.2.2.  Til að sýna fram á virkjun viðvörunarkerfisins þegar um er að ræða rangan hraða notkunar virks efnis skal 
nægja að valda truflun á skömmtuninni.

3.2.2.1.  Ef sýnt hefur verið fram á virkjun viðvörunarkerfisins með truflun á skömmtuninni skal framleiðandinn að 
auki leggja fyrir viðurkenningaryfirvaldið gögn eins og reiknirit, greiningu á virkni, niðurstöður fyrri prófana 
o.s.frv. til að sýna að viðvörunarkerfið sé virkjað rétt ef hraði notkunar virks efnis verður rangur af öðrum 
völdum.

3.2.3.  Til að sýna fram á virkjun viðvörunarkerfisins í tilviki bilana sem rekja má til þess að átt hafi verið við kerfið, 
sbr. skilgreiningu í 9. lið, skal valið fara fram í samræmi við eftirfarandi kröfur:

3.2.3.1.  Framleiðandi skal láta viðurkenningaryfirvaldinu í té lista yfir slíkar hugsanlegar bilanir.

3.2.3.2.  Viðurkenningaryfirvald skal velja bilunina sem á að prófa af listanum sem um getur í lið 3.2.3.1.

3.3. Sýniprófun

3.3.1.  Til að sýna fram á virkjun viðvörunarkerfisins skal framkvæma sérstaka prófun á hverri bilun sem um getur 
í lið 3.1.
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3.3.2.  Meðan á prófun stendur skal engin önnur bilun vera til staðar en sú sem á að prófa.

3.3.3.  Áður en prófun hefst skal eyða öllum greiningarkóðum bilana.

3.3.4.  Með samþykki viðurkenningaryfirvalds og ef framleiðandi óskar eftir því er heimilt að líkja eftir bilunum sem 
til stendur að prófa. 

3.3.5.  Í tilviki annarra bilana en skorts á virku efni skal greina viðkomandi bilun, eftir að hún hefur verið framkölluð 
eða líkt hefur verið eftir henni, í samræmi við lið 7.1.2.2 í viðauka 9B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir 
Evrópu nr. 49.

3.3.5.1.  Greiningarröðin skal stöðvuð eftir að greiningarkóði hinnar völdu bilunar hefur fengið stöðuna „staðfest og 
virk“.

3.3.6.  Til að sýna fram á virkjun viðvörunarkerfisins í tilviki skorts á virku efni skal hafa hreyfilkerfið í gangi í eina 
eða fleiri vinnslulotur að ákvörðun framleiðanda.

3.3.6.1.  Í upphafi prófunarinnar skal magn virks efnis í geyminum vera það sem framleiðandi og viðurkenningaryfirvald 
koma sér saman um, en þó ekki minna en 10 % af tilgreindu rúmtaki geymisins.

3.3.6.2.  Viðvörunarkerfið er talið hafa verið virkjað rétt ef eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt samtímis:

a)  viðvörunarkerfið hefur verið virkjað með tiltæku magni virks efnis sem er 10 % eða meira af rúmtaki 
geymisins fyrir virka efnið og greiningarkóði bilunarinnar hefur fengið stöðuna „staðfest og virk“,

b)  „samfellda“ viðvörunarkerfið hefur verið virkjað með tiltæku magni virks efnis sem er jafnt eða hærra 
en gildið sem framleiðandi gefur upp í samræmi við ákvæði 6. liðar.

3.4.  Sýniprófun á virkjun viðvörunarkerfisins telst vera lokið ef viðvörunarkerfið hefur verið virkjað með réttum 
hætti og greiningarkóði hinnar völdu bilunar hefur fengið stöðuna „staðfest og virk“ í lok hverrar sýniprófunar 
sem framkvæmd er samkvæmt lið 3.2.1.

4.  SÝNIPRÓFUN Á VIÐBRAGÐSÞVINGANDI KERFI

4.1.  Sýniprófun á viðbragðsþvingandi kerfinu skal fara fram með prófunum sem framkvæmdar eru á prófunarbekk 
hreyfils.

4.1.1.  Í því skyni skal tengja við hreyfilkerfið alla aðra ökutækjaíhluti eða undirkerfi, á borð við umhverfishitaskynjara, 
skynjara fyrir áfyllingarstöðu og viðvörunar- og upplýsingakerfi ökumanns, sem nauðsynleg eru til að 
framkvæma sýniprófanir, eða líkja eftir þeim með þeim hætti sem viðurkenningaryfirvaldið telur fullnægjandi.

4.1.2.  Að vali framleiðanda og með samþykki viðurkenningaryfirvalds má framkvæma sýniprófun á fullbúnu 
ökutæki, annað hvort með því að koma ökutækinu fyrir á hentugum prófunarbekk eða með því að keyra það 
á prófunarbraut við stýrðar aðstæður.

4.2.  Prófunarröðin skal sýna fram á virkjun viðbragðsþvingandi kerfisins í tilviki skorts á virku efni og í tilviki 
bilunar sem skilgreind er í liðum 7, 8 eða 9.

4.3.  Í tengslum við slíka sýniprófun,

a)  skal viðurkenningaryfirvald velja, auk skorts á virku efni, eina af bilununum sem skilgreindar eru í 
liðum 7, 8 eða 9 sem áður hafa verið notaðar við sýniprófun viðvörunarkerfisins,

b)  skal framleiðanda vera heimilt, með samþykki viðurkenningaryfirvalds, að líkja eftir ákveðnum fjölda 
notkunarstunda,

c)  má sýniprófa lækkun snúningsvægis, sem þörf er á til að ná fram vægri viðbragðsþvingun, á sama tíma 
og almenna viðurkenningarferlið á afköstum hreyfilsins fer fram samkvæmt þessari reglugerð. Í þessu 
tilfelli þarf ekki að mæla snúningsvægi sérstaklega við sýniprófun viðbragðsþvingandi kerfisins. Sú 
hraðatakmörkun sem nauðsynleg er til að ná fram öflugri viðbragðsþvingun skal sýniprófuð í samræmi 
við kröfur 5. liðar.

4.4.  Framleiðandi skal að auki sýna fram á starfsemi viðbragðsþvingandi kerfisins við þau bilanaskilyrði sem 
skilgreind eru í liðum 7, 8 eða 9 og ekki hafa verið valin til notkunar í sýniprófunum af því tagi sem lýst er í 
liðum 4.1, 4.2 og 4.3. Þessar viðbótarsýniprófanir má framkvæma með því að kynna viðurkenningaryfirvaldinu 
tæknileg gögn á borð við reiknirit, greiningar á virkni og niðurstöður fyrri prófa.

Mynd 1

Samræmi hóps hreyfla með innbyggðu greiningarkerfi sem áður hefur verið sýnt fram á

3.  SÝNIPRÓFUN Á VIRKJUN VIÐVÖRUNARKERFISINS

3.1.  Sýna skal fram á að viðvörunarkerfið sé í samræmi við kröfur með því að framkvæma eina prófun fyrir hvern 
bilanaflokk sem vísað er til í liðum 6 til 9 s.s.: skortur á virku efni, lítil gæði virks efnis, lítil notkun virks 
efnis, bilun íhluta vöktunarkerfis.

3.2. Val bilana sem prófa skal

3.2.1.  Til að sýna fram á virkjun viðvörunarkerfisins í tilviki rangra gæða virks efnis skal velja virkt efni þar sem 
styrkur virka innihaldsefnisins er jafnhár eða hærri en lægsti ásættanlegi styrkur virks efnis CDmin, sem 
tilgreindur er af framleiðanda í samræmi við kröfur liðar 7.1.1 í þessum viðauka.

3.2.2.  Til að sýna fram á virkjun viðvörunarkerfisins þegar um er að ræða rangan hraða notkunar virks efnis skal 
nægja að valda truflun á skömmtuninni.

3.2.2.1.  Ef sýnt hefur verið fram á virkjun viðvörunarkerfisins með truflun á skömmtuninni skal framleiðandinn að 
auki leggja fyrir viðurkenningaryfirvaldið gögn eins og reiknirit, greiningu á virkni, niðurstöður fyrri prófana 
o.s.frv. til að sýna að viðvörunarkerfið sé virkjað rétt ef hraði notkunar virks efnis verður rangur af öðrum 
völdum.

3.2.3.  Til að sýna fram á virkjun viðvörunarkerfisins í tilviki bilana sem rekja má til þess að átt hafi verið við kerfið, 
sbr. skilgreiningu í 9. lið, skal valið fara fram í samræmi við eftirfarandi kröfur:

3.2.3.1.  Framleiðandi skal láta viðurkenningaryfirvaldinu í té lista yfir slíkar hugsanlegar bilanir.

3.2.3.2.  Viðurkenningaryfirvald skal velja bilunina sem á að prófa af listanum sem um getur í lið 3.2.3.1.

3.3. Sýniprófun

3.3.1.  Til að sýna fram á virkjun viðvörunarkerfisins skal framkvæma sérstaka prófun á hverri bilun sem um getur 
í lið 3.1.
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4.4.1.  Þessar viðbótarsýniprófanir skulu einkum sýna viðurkenningaryfirvöldum fram á, þannig að þau telji 
viðunandi, að rafstýrieining hreyfilsins hafi að geyma rétta útfærslu á lækkun snúningsvægis

4.5. Sýniprófun væga viðbragðsþvingandi kerfisins

4.5.1.  Þessi sýniprófun hefst þegar viðvörunarkerfið, eða viðeigandi „samfellt“ viðvörunarkerfi, hefur verið virkjað 
vegna þess að það hefur greint bilun, sem valin er af viðurkenningaryfirvaldinu.

4.5.2.  Þegar verið er að kanna viðbrögð kerfisins við skorti á virku efni í geyminum skal keyra hreyfilkerfið þar 
til tiltækt magn virks efnis er komið niður í 2,5 % af tilgreindu heildarrúmtaki geymisins eða gildið sem 
framleiðandi hefur tilgreint að væga viðbragðsþvingandi kerfið skuli virkjað við í samræmi við lið 6.3.1.

4.5.2.1.  Með samþykki viðurkenningaryfirvalds getur framleiðandi líkt eftir samfelldri keyrslu með útdrætti virka 
efnisins úr geyminum, annað hvort á meðan hreyfillinn er í gangi eða ekki.

4.5.3.  Þegar verið er að kanna viðbrögð kerfisins við öðrum bilunum en skorti á virku efni í geyminum skal keyra 
hreyfilkerfið í viðeigandi fjölda notkunarstunda samkvæmt töflu 2 í 2. viðbæti eða, að vali framleiðanda, þar 
til viðkomandi teljari hefur náð gildinu sem væga viðbragðsþvingandi kerfið er virkjað við.

4.5.4.  Sýnt hefur verið fram á virkjun væga viðbragðsþvingandi kerfisins ef framleiðandi hefur sýnt 
viðurkenningaryfirvaldi fram á að rafstýrieining hreyfilsins hafi virkjað kerfið fyrir snúningsvægislækkun í 
lok hverrar sýniprófunar sem framkvæmd er samkvæmt liðum 4.5.2 og 4.5.3.

4.6. Sýniprófun öfluga viðbragðsþvingandi kerfisins

4.6.1.  Þessi sýniprófun skal hefjast eftir að væga viðbragðsþvingandi kerfið hefur verið virkjað og hana má 
framkvæma sem framhald prófana sem framkvæmdar eru til að sýna fram á virkni væga viðbragðsþvingandi 
kerfisins.

4.6.2.  Þegar verið er að kanna viðbrögð kerfisins við skorti á virku efni í geyminum skal keyra hreyfilkerfið þar 
til geymirinn fyrir virka efnið er orðinn tómur (þ.e. þar til skömmtunarkerfið getur ekki sótt meira virkt efni 
úr geyminum) eða hefur náð tilteknu marki fyrir neðan 2,5 % af tilgreindu heildarrúmtaki geymisins sem 
framleiðandinn hefur gefið upp að öfluga viðbragðsþvingandi kerfið verði virkjað við.

4.6.2.1.  Með samþykki viðurkenningaryfirvalds getur framleiðandi líkt eftir samfelldri keyrslu með útdrætti virka 
efnisins úr geyminum, annað hvort á meðan hreyfillinn er í gangi eða ekki.

4.6.3.  Þegar verið er að kanna viðbrögð kerfisins við bilun sem er ekki af völdum skorts á virku efni í geyminum 
skal keyra hreyfilkerfið í viðeigandi fjölda notkunarstunda samkvæmt töflu 2 í 2. viðbæti eða, að vali 
framleiðanda, þar til viðkomandi teljari hefur náð gildinu sem væga viðbragðsþvingandi kerfið er virkjað við.

4.6.4.  Sýnt hefur verið fram á virkjun öfluga viðbragðsþvingandi kerfisins ef framleiðandi hefur sýnt 
gerðarviðurkenningaryfirvaldi fram á að nauðsynlegur hraðatakmörkunarbúnaður ökutækisins hafi verið 
virkjaður í lok hverrar sýniprófunar sem framkvæmd er samkvæmt liðum 3.6.2 og 3.6.3.

5.  SÝNIPRÓFUN Á HRAÐATAKMÖRKUN ÖKUTÆKIS Í KJÖLFAR VIRKJUNAR ÖFLUGA 
VIÐBRAÐGSÞVINGANDI KERFISINS

5.1.  Sýniprófun á hraðatakmörkun ökutækis í kjölfar virkjunar öfluga viðbragðsþvingandi kerfisins skal fara 
fram með því að kynna viðurkenningaryfirvaldi tæknileg gögn á borð við reiknirit, greiningar á virkni og 
niðurstöður fyrri prófa.

5.1.1.  Að vali framleiðanda og með samþykki viðurkenningaryfirvalds má framkvæma sýniprófun hraðatakmörkunar 
ökutækis á fullbúnu ökutæki, í samræmi við kröfurnar í lið 5.4. annað hvort með því að koma ökutækinu fyrir 
á hentugum prófunarbekk eða með því að keyra það á prófunarbraut við stýrðar aðstæður.

5.2.  Þegar framleiðandi sækir um viðurkenningu hreyfils eða hreyflahóps sem aðskilinnar tæknieiningar skal 
hann láta viðurkenningaryfirvaldinu í té gögn sem sýna að upplýsingamappan varðandi ísetningu samrýmist 
ákvæðum liðar 2.2.4 varðandi ráðstafanir sem eiga að tryggja að ökutækið uppfylli kröfur þessa viðauka 
varðandi öfluga viðbragðsþvingun þegar það er notað á vegum eða annars staðar eftir því sem við á.

5.3.  Ef viðurkenningaryfirvald telur að gögnin sem framleiðandi afhendir og varða rétta virkni öfluga 
viðbragðsþvingandi kerfisins séu ófullnægjandi geta þau óskað eftir sýniprófun eins dæmigerðs ökutækis til 
að staðfesta rétta virkni kerfisins. Sýniprófun ökutækisins skal framkvæmd í samræmi við kröfurnar í lið 5.4.
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5.4. Frekari sýniprófun til að staðfesta áhrifin sem virkjun öfluga viðbragðsþvingandi kerfisins hefur á 
ökutækið

5.4.1.  Þessa sýniprófun skal framkvæma að beiðni viðurkenningaryfirvalds ef það telur að gögnin sem framleiðandi 
afhendir og varða rétta virkni öfluga viðbragðsþvingandi kerfisins séu ófullnægjandi. Framkvæma skal 
sýniprófunina við fyrsta tækifæri með samþykki viðurkenningaryfirvalds.

5.4.2.  Framleiðandinn skal velja eina af bilununum sem skilgreindar eru í liðum 6 til 9 og hún sett inn í eða líkt eftir 
henni í hreyfilkerfinu í samráði við viðurkenningaryfirvöld.

5.4.3.  Framleiðandinn skal skapa aðstæður sem valda virkjun væga viðbragðsþvingandi kerfisins án þess að öfluga 
viðbragðsþvingandi kerfið sé virkjað.

5.4.4.  Ökutækið skal keyrt þar til teljarinn sem tengist hinni völdu bilun hefur náð viðeigandi fjölda notkunarstunda 
samkvæmt töflu 2 í 2. viðbæti eða, eftir því sem við á, þar til geymirinn fyrir virka efnið er annað hvort 
orðinn tómur eða hefur náð tilteknu marki fyrir neðan 2,5 % af tilgreindu heildarrúmtaki geymisins sem 
framleiðandinn hefur valið að virkja öfluga viðbragðsþvingandi kerfið við.

5.4.5.  Ef framleiðandinn hefur valið aðferðina „gert óvirkt eftir endurræsingu“ sem vísað er til í lið 5.4.1 skal 
ökutækið keyrt til loka yfirstandandi vinnslulotu, sem verður m.a. að sýna að ökutækið sé fært um að fara 
hraðar en 20 km/klst. Eftir endurræsingu skal hraði ökutækisins takmarkaður við 20 km/klst. að hámarki.

5.4.6.  Ef framleiðandinn hefur valið aðferðina „gert óvirkt eftir eldsneytisáfyllingu“ sem vísað er til í lið 5.4.1 skal 
ökutækið keyrt stutta vegalengd, að vali framleiðanda, eftir að því hefur verið komið í þannig ástand að nóg 
rými sé eftir í geyminum til að hægt sé að fylla á það með því magni af eldsneyti sem skilgreint er í lið 5.4.2. 
Við notkun ökutækisins fyrir eldsneytisáfyllingu skal m.a. sýna fram á að það sé fært um að fara hraðar en 
20 km/klst. Eftir að fyllt hefur verið á ökutækið með því magni af eldsneyti sem skilgreint er í lið 5.4.2 skal 
hraði þess takmarkaður við 20 km/klst. að hámarki.

5.4.7.  Ef framleiðandinn hefur valið aðferðina „gert óvirkt eftir að lagt er“ sem vísað er til í lið 5.4.3 skal ökutækið 
stöðvað eftir að það hefur verið keyrt stutta vegalend, að vali framleiðanda, sem er nægilega löng til að sýna 
fram á að ökutækið sé fært um að fara hraðar en 20 km/klst. Eftir að ökutækið hefur verið kyrrstætt í yfir eina 
klukkustund skal hraði þess takmarkaður við 20 km/klst. að hámarki.

______
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2. viðbætir

 Lýsing á því hvernig viðvörunar- og viðbragðsþvingandi kerfi fyrir ökumann eru virkjuð og gerð 
óvirk.

1.  Til uppfyllingar kröfunum sem tilgreindar eru í þessum viðauka varðandi virkjunar- og afvirkjunarferli 
viðvörunar- og viðbragðsþvingandi kerfa ökumanns eru í þessum viðbæti tilgreindar tæknikröfur varðandi 
framkvæmd þessara virkjunar- og afvirkjunarferla í samræmi við ákvæði X. viðauka varðandi innbyggð 
greiningarkerfi.

 Allar skilgreiningar sem notaðar eru í X. viðauka gilda í þessum viðbæti.

2.  VIRKJUNAR- OG AFVIRKJUNARFERLI VIÐVÖRUNARKERFIS FYRIR ÖKUMANN

2.1.  Viðvörunarkerfið fyrir ökumann skal virkjað þegar greiningarkóði bilunar sem réttlætir virkjun þess hefur 
fengið stöðuna sem skilgreind er í töflu 1.

Tafla 1

Virkjun viðvörunarkerfis fyrir ökumann

Tegund bilunar Staða greiningarkóða bilana við virkjun viðvörunarkerfis

Léleg gæði virks efnis staðfest og virk

Lítil notkun virks efnis hugsanleg (ef skynjuð eftir 10 klst.) hugsanleg eða 
staðfest og virk

Engin skömmtun staðfest og virk

Hindraður útblásturshringrásarloki staðfest og virk

Bilun í vöktunarkerfi staðfest og virk

2.1.1.  Ef teljarinn sem tengist viðkomandi bilun sýnir ekki núll, og gefur þar með til kynna að vaktarinn hafi 
greint aðstæður þar sem bilunin kann að hafa orðið í annað eða síðara skipti, þá skal viðvörunarkerfi 
ökumanns virkjað þegar greiningarkóði bilana hefur stöðuna „hugsanleg“.

2.2.  Viðvörunarkerfi ökumanns skal gert óvirkt þegar greiningarkerfið kemst að þeirri niðurstöðu að bilunin 
sem viðvörunin varðar sé ekki lengur til staðar eða þegar upplýsingum, að meðtöldum greiningarkóðum 
sem varða bilanir sem réttlæta virkjun þess, er eytt af skönnunartæki.

2.2.1 Upplýsingum um bilanir eytt með skönnunartæki

2.2.1.1.  Eyðing upplýsinga, þ.m.t. greiningarkóða sem varða bilanir sem réttlæta virkjun ökumannsviðvörunar 
og tengdra gagna, með skönnunartæki skal framkvæmd í samræmi við viðauka 9B við reglugerð 
efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49.

2.2.1.2.  Einungis skal vera hægt að eyða upplýsingum um bilanir við skilyrðin „slökkt á hreyfli“.

2.2.1.3.  Þegar upplýsingum um bilanir, þ.m.t. greiningarkóðum bilana, er eytt skal ekki eyða nokkrum teljara sem 
tengist viðkomandi bilunum og tilgreindur er í þessum viðauka sem teljari sem ekki má eyða.

3.  VIRKJUNARFERLI OG FERLI VIÐ AÐ GERA VIÐBRAÐGSÞVINGANDI KERFI FYRIR 
ÖKUMANN ÓVIRKT

3.1.  Viðbragðsþvingandi kerfi fyrir ökumann skal virkjað þegar viðvörunarkerfi ökumanns er virkt og teljarinn, 
sem varðar þá gerð bilunar sem réttlætir virkjun þess, hefur náð gildinu sem tilgreint er í töflu 2.

3.2.  Viðbragðsþvingandi kerfi fyrir ökumann skal gert óvirkt þegar kerfið skynjar ekki lengur bilun sem 
réttlætir virkjun þess, eða ef upplýsingum, þ.m.t. greiningarkóðum bilana, um bilanir sem réttlæta virkjun 
þess hefur verið eytt með skönnunartæki eða viðhaldstæki.

3.3.  Viðvörunar- og viðbragðsþvingandi kerfi ökumanns skulu þegar í stað virkjuð eða gerð óvirk eftir því sem 
við á í samræmi við ákvæði 6. liðar að loknu mati á magni virks efnis í geymi fyrir virkt efni. Í því tilfelli 
skal virkjun kerfanna eða það að þau séu gerð óvirk ekki ráðast af stöðu neins tengds greiningarkóða bilana.
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4.  FYRIRKOMULAG TELJARA

4.1. Almennt

4.1.1.  Til að uppfylla kröfur þessa viðauka skal kerfið innihalda fjóra teljara hið minnsta sem skrá fjölda 
klukkustunda sem hreyfillinn hefur verið í notkun á meðan kerfið hefur skynjað einhverja eftirfarandi 
bilana:

a)  röng gæði virks efnis,

b)  röng notkun virks efnis,

c)  truflun á skömmtun virks efnis,

d)  hindraður úblásturshringrásarloki,

e)  bilun í vöktunarkerfi af því tagi sem skilgreind er í b-lið í lið 9.1.

4.1.2.  Sérhver þessara teljara skal telja upp að hámarksgildinu sem tveggja bæta teljari gefur með einnar 
klukkustundar upplausn, og skal halda því gildi þar til skilyrði fyrir því að teljarinn verði aftur stilltur á 
núll eru uppfyllt.

4.1.3.  Framleiðandi má nota einn eða fleiri teljara fyrir vöktunarkerfið.

 Einn teljari má telja uppsafnaðan fjölda klukkustunda sem tvær eða fleiri mismunandi bilanir, sem falla 
undir þá gerð teljara, eru til staðar.

4.1.3.1.  Ef framleiðandi ákveður að nota fleiri en einn teljara fyrir vöktunarkerfið skal kerfið vera fært um að fela 
sérstökum teljara fyrir vöktunarkerfið að vakta hverja bilun sem fellur undir þá gerð teljara, í samræmi við 
þennan viðauka.

4.2. Meginregla um virkni teljara

4.2.1.  Sérhver teljari skal virka sem hér segir:

4.2.1.1.  Ef byrjað er frá núlli skal teljarinn byrja að telja um leið og bilun, sem fellur undir þann teljara, er greind 
og samsvarandi greiningarkóði bilana hefur fengið stöðuna sem lýst er í töflu 1.

4.2.1.2.  Teljarinn skal hætta að telja og halda gildi sínu ef stakur vöktunaratburður á sér stað og bilunin, sem 
upphaflega olli því að teljarinn var virkjaður, greinist ekki lengur eða ef biluninni hefur verið eytt með 
skönnunartæki eða viðhaldstæki.

4.2.1.2.1.  Ef teljarinn hættir að telja á meðan öfluga viðbragðsþvingandi kerfið er virkt skal honum haldið í gildinu 
sem skilgreint er í töflu 2.

4.2.1.2.2.  Ef um stakan teljara fyrir vöktunarkerfi er að ræða skal teljarinn halda áfram að telja ef bilun sem fellur 
undir þann teljara hefur verið greind og samsvarandi greiningarkóði bilana hefur stöðuna „staðfest og virk“. 
Hann skal hætta að telja og halda gildinu sem tilgreint er í lið 4.2.1.2, eða 4.2.1.2.1 eftir því sem við á, 
ef engin bilun sem réttlætir virkjun teljarans er greind eða ef öllum bilunum, sem falla undir þann teljara, 
hefur verið eytt með skönnunartæki eða viðhaldstæki.

Tafla 2

Teljarar og viðbragðsþvingun

Staða greiningarkóða bilana 
við fyrstu virkjun teljara

Gildi teljara við 
væga viðbragðs-

þvingun

Gildi teljara við 
öfluga við-

bragðsþvingun

Gildi teljara 
fryst strax að 

lokinni öflugri 
viðbragðs-
þvingun

Teljari fyrir gæði virks efnis staðfest og virk 10 
klukkustundir

20 
klukkustundir

18 
klukkustundir

Teljari fyrir notkun virks efnis hugsanleg eða staðfest 
og virk (sjá töflu 1)

10 
klukkustundir

20 
klukkustundir

18 
klukkustundir

Skömmtunarteljari staðfest og virk 10 
klukkustundir

20 
klukkustundir

18 
klukkustundir

Teljari fyrir 
útblásturshringrásarloka

staðfest og virk 36 
klukkustundir

100 
klukkustundir

95 
klukkustundir

Teljari fyrir vöktunarkerfi staðfest og virk 36 
klukkustundir

100 
klukkustundir

95 
klukkustundir
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4.2.1.3.  Eftir að teljari hefur verið frystur skal stilla hann aftur á núll þegar vaktararnir sem tengjast þeim teljara 
hafa lokið a.m.k. einni vöktunarlotu án þess að þeir hafi greint bilun og ef engin bilun sem fellur undir 
umræddan teljara hefur verið greind í 36 klukkustundir, sem hreyfillinn er í gangi, frá því að gildi 
teljarans var síðast fryst (sjá mynd 1).

4.2.1.4.  Teljarinn skal halda áfram að telja frá frysta gildinu ef bilun sem fellur undir þann teljara er greind á 
meðan teljarinn er frosinn (sjá mynd 1).

Mynd 1

Endurvirkjun og núllstilling teljara eftir að gildi hans hefur verið fryst

5.  VIRKJUNARFERLI- OG FERLI VIÐ AÐ GERA TELJARA ÓVIRKAN SKÝRÐ

5.1.  Í þessum lið eru virkjunarferli og ferli við að gera teljara óvirkan sýnd með nokkrum dæmigerðum 
tilfellum. Myndirnar og lýsingarnar í liðum 4.2, 4.3 og 4.4 eru einungis settar fram til skýringar á ákvæðum 
þessa viðauka og ætti hvorki að nota þær sem dæmi um kröfur þessarar reglugerðar né afdráttarlausar 
yfirlýsingar um ferlin sem um ræðir. Til einföldunar er t.d. ekki tekið fram í dæmunum að neðan að þegar 
viðbragðsþvingandi kerfið er virkt er viðvörunarkerfið einnig virkt.

5.2.  Mynd 2 sýnir virkni virkjunarferla og ferla við að gera teljara óvirka þegar tiltækileiki virks efnis er 
vaktaður í fimm tilfellum:

a)  notkunartilfelli 1: ökumaður heldur áfram að nota ökutækið þrátt fyrir viðvörun þar til notkun 
ökutækisins er hindruð,

b)  viðgerðartilfelli 1 („fullnægjandi“ áfylling): ökumaður fyllir á geyminn með virka efninu þar til 
magn virks efnis er komið upp fyrir 10 % mörkin. Viðvörun og viðbragðsþvingun eru gerðar óvirkar.

c)  viðgerðartilfelli 2 og 3 („ófullnægjandi“ áfylling): Viðvörunarkerfið er virkjað. Viðvörunarstigið fer 
eftir magni tiltæks virks efnis,

d)  viðgerðartilfelli 4 („afar ófullnægjandi“ áfylling): Væg viðbragðsþvingun er virkjuð þegar í stað.
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Mynd 2

Tiltækileiki virks efnis

5.3.  Mynd 3 sýnir þrjú tilfelli rangra þvagefnagæða:

a)  notkunartilfelli 1: ökumaður heldur áfram að nota ökutækið þrátt fyrir viðvörun þar til notkun 
ökutækisins er hindruð,

b)  viðgerðartilfelli 1 („léleg“ eða „óheiðarleg“ viðgerð): ökumaður breytir gæðum virks efnis eftir að 
notkun ökutækisins er hindruð, en skiptir því fljótlega aftur út fyrir virkt efni sem hefur léleg gæði. 
Viðbragðsþvingandi kerfið er endurvirkjað þegar í stað og notkun ökutækisins er hindruð eftir að 
hreyfillinn hefur verið í gangi í tvær klukkustundir,

c)  viðgerðartilfelli 2 („góð“ viðgerð): ökumaður leiðréttir gæði virks efnis eftir að notkun ökutækisins 
er hindruð. Nokkru síðar fyllir hann hins vegar aftur á geyminn með virku efni sem hefur léleg gæði. 
Viðvörunar-, viðbragðsþvingandi og teljaraferlin byrja aftur frá núlli.

Mynd 3

Áfylling virks efnis sem hefur léleg gæði
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5.4.  Mynd 4 sýnir þrjú tilfelli bilana í skömmtunarkerfinu fyrir þvagefni. Myndin sýnir einnig ferlið sem ber að 
fylgja ef vöktunarbilanir af því tagi sem lýst er í 9. lið koma upp.

a)  Notkunartilfelli 1: ökumaður heldur áfram að nota ökutækið þrátt fyrir viðvörun þar til notkun 
ökutækisins er hindruð.

b)  Viðgerðartilfelli 1 („góð“ viðgerð): ökumaður gerir við skömmtunarkerfið eftir að notkun 
ökutækisins er hindruð. Nokkru síðar bilar skömmtunarkerfið hins vegar aftur. Viðvörunar-, 
viðbragðsþvingandi og teljaraferlin byrja aftur frá núlli.

c)  Viðgerðartilfelli 2 („léleg“ viðgerð): ökumaður gerir við skömmtunarkerfið á meðan væga 
viðbragðsþvingandi kerfið er virkt (minnkun snúningsvægis). Skömmu síðar bilar skömmtunarkerfið 
hins vegar aftur. Væga viðbragðsþvingandi kerfið er endurvirkjað þegar í stað og teljarinn byrjar 
aftur að telja frá gildinu sem hann hafði þegar viðgerðin fór fram.

Mynd 4

Bilun í skömmtunarkerfi fyrir virka efnið

______
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3. viðbætir

Kerfi fyrir lækkun snúningsvægis að því er varðar væga viðbragðsþvingun 

Þessi mynd skýrir ákvæði liðar 5.3 um minnkun snúningsvægis.

______
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4. viðbætir

Rétt ísetning í ökutæki sýnd ef um er að ræða hreyfla sem eru EB-gerðarviðurkenndir sem aðskildar 
tæknieiningar

Þessi viðbætir gildir þegar framleiðandi ökutækis óskar eftir EB-gerðarviðurkenningu fyrir ökutæki með viðurkenndan 
hreyfil að því er varðar losun og aðgang að upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækis í samræmi við þessa 
reglugerð og reglugerð (EB) nr. 595/2009.

Í slíku tilfelli þarf að sýna fram á rétta ísetningu, til viðbótar ísetningarkröfum I. viðauka. Þessa sýniprófun skal 
framkvæma með því að kynna viðurkenningaryfirvaldinu tæknileg gögn á borð við verkfræðilegar teikningar, 
greiningar á virkni og niðurstöður fyrri prófa.

Þar sem það á við og ef framleiðandi kýs mega gögnin sem lögð eru fram taka til ísetninga kerfa og íhluta í raunveruleg 
ökutæki eða ökutæki sem líkt er eftir, að því tilskildu að framleiðandi geti lagt fram gögn sem sýna að slíkar ísetningar 
gefi rétta mynd af gæðunum sem náð verður í framleiðslunni.

Við sýniprófunina skal því svarað hvort eftirfarandi þættir standist kröfur þessa viðauka:

a)  ísetning í ökutækið með tilliti til þess hvort hún samrýmist hreyfilkerfinu (vélbúnaður, hugbúnaður og 
samskipti),

b)  viðvörunar- og viðbragðsþvingandi kerfi (t.d. táknmyndir, virkjunarferli o.s.frv.),

c)  geymirinn fyrir virka efnið og þeir hlutir (t.d. skynjarar) sem festir eru á ökutæki í því skyni að uppfylla kröfur 
þessa viðauka.

Athuga má hvort virkjun viðvörunar- og viðbragðsþvingandi kerfa, upplýsingageymslukerfa og innri og ytri 
samskiptakerfa virki rétt. Ekki skal vera þörf á að taka hreyfilkerfið eða íhluti úr ökutækinu við athugun slíkra kerfa, 
né skal slík athugun gera prófun óþarflega erfiða með því að útheimta ferli á borð við að gæðum þvagefnis sé breytt 
eða að ökutæki eða hreyfill séu höfð í gangi í langan tíma. Til þess að lágmarka álag á framleiðendur ökutækja skulu 
þessi kerfi athuguð með rofi á raftengingu og því að líkt er eftir teljurum með mikinn fjölda notkunarstunda ef það 
er mögulegt.

______
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5. viðbætir

Aðgangur að „upplýsingum um NOx-varnarráðstafanir“

1.  Í þessum viðbæti er lýst forskriftunum sem leyfa aðgang að upplýsingum sem þörf er á til að kanna ástand 
ökutækis með tilliti til réttrar virkni NOx-varnarkerfisins (upplýsingar um NOx-varnarráðstafanir).

2.  AÐGANGSAÐFERÐIR

2.1.  Einungis skal veita „upplýsingar um NOx-varnarráðstafanir“ í samræmi við staðalinn eða staðlana sem fylgt er 
þegar upplýsingar um hreyfilkerfi eru sóttar úr innbyggða greiningarkerfinu.

2.2.  Aðgangur að „upplýsingum um NOx-varnarráðstafanir“ skal ekki háður neinum aðgangskóða eða öðru tæki eða 
aðferð sem einungis er hægt að fá frá framleiðanda eða birgjum framleiðanda. Túlkun slíkra upplýsinga skal ekki 
krefjast neinna sérhæfðra eða einstæðra afkóðunarupplýsinga, nema þær upplýsingar séu öllum aðgengilegar.

2.3.  Það skal vera mögulegt að sækja allar „upplýsingar um NOx-varnarráðstafanir“ úr kerfinu með aðgangsaðferðinni 
sem notuð er til að sækja upplýsingar úr innbyggðu greiningarkerfi í samræmi við X. viðauka.

2.4.  Það skal vera mögulegt að sækja allar „upplýsingar um NOx-varnarráðstafanir“ úr kerfinu með prófunarbúnaðinum 
sem notaður er til að sækja upplýsingar úr innbyggðu greiningarkerfi í samræmi við X. viðauka.

2.5.  „Upplýsingar um NOx-varnarráðstafanir“ skulu vera aðgengilegar með „lesaðgangi eingöngu“ (þ.e. ekki skal 
vera mögulegt að hreinsa, endurstilla, eyða eða breyta neinum gögnum).

3.  INNIHALD UPPLÝSINGA

3.1.  „Upplýsingar um NOx-varnarráðstafanir“ skulu a.m.k. innihalda eftirfarandi:

a)  verksmiðjunúmer ökutækis,

b)  stöðu viðvörunarkerfis (virkt, óvirkt),

c)  stöðu væga viðbragðsþvingandi kerfisins (virkt, virkjað, óvirkt),

d)  stöðu öfluga viðbragðsþvingandi kerfisins (virkt, virkjað, óvirkt),

e)  fjölda upphitunarlota og fjölda notkunarstunda hreyfils síðan skráðar „upplýsingar um NOx-
varnarráðstafanir“ voru síðast hreinsaðar,

f)  þær gerðir teljara sem varða þennan viðauka (teljarar fyrir gæði virks efnis, notkun virks efnis, 
skömmtunarkerfis, útblásturshringrásarloka, vöktunarkerfis) og fjölda notkunarstunda hreyfils sem 
hver þessara teljara sýnir; ef margir teljarar eru notaðir skal gildið sem miðað er við að því er varðar 
„upplýsingar um NOx-varnarráðstafanir“ vera hæsta gildi hvers teljara sem tengist biluninni sem til 
athugunar er,

g)  greiningarkóða bilana sem falla undir þennan viðauka og stöðu þeirra („hugsanleg“, „staðfest og virk“, 
o.s.frv.).

______
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6. viðbætir

Lægsti ásættanlegi styrkur virks efnis sýndur CDmin

1.  Framleiðandi skal sýna fram á rétt gildi CDmin þegar gerðarviðurkenning fer fram með því að framkvæma heita 
hluta WHTC-lotu í samræmi við ákvæði viðauka 4B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49 með 
virku efni með lægsta styrk CDmin.

2.  Prófunin skal fara fram í kjölfar viðeigandi formeðhöndlunarlotu þannig að lokað NOx-varnarkerfi geti aðlagast 
gæðum virka efnisins með lægsta styrk CDmin.

3.  Losun mengunarefna sem á sér stað við prófunina skal vera undir losunarmörkum liða 7.1.1 og 7.1.1.1 í þessum 
viðauka.

______
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XIV. VIÐAUKI

MÆLING Á NETTÓAFLI HREYFILS

1.  INNGANGUR

1.1.  Í þessum viðauka eru settar fram kröfur varðandi mælingu á nettóafli hreyfils.

2.  ALMENNT

2.1.  Almennu forskriftirnar varðandi framkvæmd prófana og túlkun á niðurstöðum skulu vera þær sem settar 
eru fram í 5. þætti reglugerðar efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 85, með þeim 
undantekningum sem tilgreindar eru í þessum viðauka.

2.1.1.  Mæling nettóafls samkvæmt þessum viðauka skal framkvæmd á öllum hreyflum hreyflahóps.

2.2. Prófunareldsneyti

2.2.1.  Í tilviki rafkveikjuhreyfla sem knúnir eru bensíni eða E85 ber að skilja lið 5.2.3.1 reglugerðar efnahagsnefndar 
SÞ fyrir Evrópu nr. 85 þannig:

 Eldsneytið, sem er notað, skal vera markaðseldsneyti. Komi upp ágreiningur skal eldsneytið vera viðeigandi 
viðmiðunareldsneyti sem tilgreint er í IX. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 582/2011. Í stað ofangreindra 
tegunda eldsneytis má nota þær tegundir viðmiðunareldsneytis sem skilgreindar eru af samhæfingarráði 
Evrópu fyrir þróun prófana á smurolíum og eldsneyti fyrir hreyfla (hér eftir „CEC“), þegar um er að ræða 
bensínknúna hreyfla sem tilgreindir eru í CEC skjölum RF-01-A-84 og RF-01-A-85.

2.2.2.  Ef um er að ræða rafkveikjuhreyfla sem knúnir eru fljótandi jarðolíugasi:

2.2.2.1  Í tilviki hreyfils sem lagar sig sjálfvirkt að eldsneytinu ber að skilja lið 5.2.3.2.1 reglugerðar 
efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 85 þannig:

 Eldsneytið, sem er notað, skal vera markaðseldsneyti. Komi upp ágreiningur skal eldsneytið vera viðeigandi 
viðmiðunareldsneyti sem tilgreint er í IX. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 582/2011. Í stað ofangreindra 
tegunda viðmiðunareldsneytis má nota þær tegundir viðmiðunareldsneytis sem tilgreindar eru í 8. viðauka 
við þessa reglugerð.

2.2.2.2.  Í tilviki hreyfils sem ekki lagar sig sjálfvirkt að eldsneytinu ber að skilja lið 5.2.3.2.2 reglugerðar 
efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 85 þannig:

 Nota skal það viðmiðunareldsneyti sem tilgreint er í IX. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 582/2011 eða þær 
gerðir viðmiðunareldsneytis, sem tilgreindar eru í 8. viðauka við þessa reglugerð, sem eru með lægsta C3- 
innihaldið, eða

2.2.3.  Ef um er að ræða rafkveikjuhreyfla sem knúnir eru jarðgasi:

2.2.3.1.  Í tilviki hreyfils sem lagar sig sjálfvirkt að eldsneytinu ber að skilja lið 5.2.3.3.1 reglugerðar 
efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 85 þannig:

 Eldsneytið, sem er notað, skal vera markaðseldsneyti. Komi upp ágreiningur skal eldsneytið vera viðeigandi 
viðmiðunareldsneyti sem tilgreint er í IX. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 582/2011. Í stað ofangreindra 
tegunda viðmiðunareldsneytis má nota þær tegundir viðmiðunareldsneytis sem tilgreindar eru í 8. viðauka 
við þessa reglugerð.

2.2.3.2.  Í tilviki hreyfils sem ekki lagar sig sjálfvirkt að eldsneytinu ber að skilja lið 5.2.3.3.2 reglugerðar 
efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 85 þannig:

 Eldsneytið, sem er notað, skal vera markaðseldsneyti með Wobbe-stuðul sem er a.m.k. 52,6 MJm-3 (20 °C, 
101,3 kPa). Komi upp ágreiningur skal eldsneytið, sem er notað, vera viðmiðunareldsneytið GR sem er 
tilgreint í IX. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 582/2011.

2.2.3.3.  Í tilviki hreyfils sem er merktur sérstökum eldsneytisflokkum ber að skilja lið 5.2.3.3.3 reglugerðar 
efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 85 þannig:

 Eldsneytið, sem er notað, skal vera markaðseldsneyti með Wobbe-stuðul sem er a.m.k. 52,6 MJm-3 (20 °C, 
101,3 kPa) ef hreyfillinn er merktur gasflokki H, eða a.m.k. 47,2 MJm-3 (20 °C, 101,3 kPa) ef hreyfillinn 
er merktur gasflokki L. Komi upp ágreiningur skal eldsneytið, sem er notað, vera viðmiðunareldsneytið GR 
sem tilgreint er í X. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 582/2011 ef hreyfillinn er merktur gasflokki H, eða 
viðmiðunareldsneytið G23 ef hreyfillinn er merktur gasflokki L, þ.e. eldsneytið með hæsta Wobbe-stuðulinn 
fyrir viðkomandi flokk, eða

2.2.4.  Í tilviki þjöppukveikjuhreyfla skal liður 5.2.3.4 reglugerðar efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 85 vera 
svohljóðandi:

 Eldsneytið, sem er notað, skal vera markaðseldsneyti. Komi upp ágreiningur skal eldsneytið vera 
viðeigandi viðmiðunareldsneyti sem tilgreint er í IX. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 582/2011. Í stað 
framangreinds viðmiðunareldsneytis er heimilt að nota viðmiðunareldsneyti sem skilgreint er af CEC fyrir 
þjöppukveikjuhreyfla í CEC skjali RF-03-A-84.
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2.3. Búnaður sem hreyfill knýr

 Kröfur um hreyfilknúinn búnað eru mismunandi í reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 85 
(aflprófun) annars vegar og reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49 hins vegar (losunarprófun).

2.3.1.  Ákvæði 5. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 85 varðandi prófunarskilyrði og 
aukabúnað skulu gilda um mælingu nettóafls hreyfils.

2.3.2.  Ákvæði 6. liðar viðauka 4B og 7. viðbætis við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49 um afl 
hreyfla skulu gilda um losunarprófun sem framkvæmd er með aðferðunum sem lýst er í III. viðauka við þessa 
reglugerð.

______
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XV. VIÐAUKI

Breytingar á reglugerð (EB) nr. 595/2009

Í stað I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 595/2009 komi eftirfarandi:

„I. VIÐAUKI

Losunarmörk samkvæmt Euro VI

Viðmiðunarmörk

CO

(mg/kWh)

Heildarmagn 
vetniskolefna

(mg/kWh)

NMHC

(mg/kWh)

CH4

(mg/kWh)

NOx  (1)

(mg/kWh)

NH3

(milljónar-
hlutar)

Massi 
efnisagna

(mg/kWh)

Fjöldi efnisagna 
(2)

(#/kWh)

WHSC-
prófun (CI)

1500 130 400 10 10 8,0 × 1011

WHTC-
prófun (CI)

4000 160 460 10 10 6,0 × 1011

WHTC-
prófun (PI)

4000 160 500 460 10 10 (3)

PI = rafkveikja.
CI = þjöppukveikja
(1) Skilgreina má leyfilegt gildi fyrir efnisþátt köfnunarefnistvíoxíðs í viðmiðunarmörkum köfnunarefnisoxíðs síðar.
(2) Taka skal upp nýja mæliaðferð fyrir 31. desember 2012.
(3) Taka skal upp viðmiðunarmörk fyrir fjölda efnisagna fyrir 31. desember 2012.“
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XVI. VIÐAUKI

BREYTINGAR Á TILSKIPUN 2007/46/EB

Tilskipun 2007/46/EB er breytt sem hér segir:

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

a)  eftirfarandi liður 3.2.1.11 bætist við:

„3.2.1.11.  (Euro VI eingöngu) Tilvísanir framleiðanda í upplýsingamöppuna sem krafist er skv. 5., 
7. og 9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 582/2011 og gera viðurkenningaryfirvaldi kleift að meta 
mengunarvarnaraðferðir og kerfin sem eru innbyggð í hreyfil til að tryggja rétta virkni 
NOx-varnarráðstafana“,

b)  Í stað liðar 3.2.2.2 komi eftirfarandi:

„3.2.2.2.  Þung ökutæki: Dísilolía/bensín/fljótandi jarðolíugas/jarðgas í H-flokki/jarðgas í L-flokki/jarðgas í 
HL-flokki/etanól (ED95)/etanól (E85) (1) (6)“,

c)  eftirfarandi liður 3.2.2.2.1 bætist við:

„3.2.2.2.1.  (Euro VI eingöngu) Tegundir eldsneytis sem framleiðandinn hefur gefið upp að megi knýja 
hreyfilinn með í samræmi við lið 1.1.2 í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 582/2011 (eins og við 
á)“,

d)  eftirfarandi liður 3.2.8.3.3 bætist við:

„3.2.8.3.3.  (Euro VI eingöngu) Raunverulegur undirþrýstingur í inntaki við nafnsnúningshraða hreyfils og 
við 100 % álag á ökutækið: kPa“,

e)  eftirfarandi liður 3.2.9.2.1 bætist við:

„3.2.9.2.1.  (Euro VI eingöngu) Lýsing og/eða teikning þeirra hluta útblásturskerfisins sem eru ekki hluti af 
hreyfilkerfinu“,

f)  eftirfarandi liður 3.2.9.3.1 bætist við:

„3.2.9.3.1.  (Euro VI eingöngu) Raunverulegur bakþrýstingur útblásturs við nafnsnúningshraða hreyfils og 
100 % álag á ökutækið (einungis fyrir hreyfla með þjöppukveikju): ...................................  kPa“,

g)  eftirfarandi liður 3.2.9.7.1 bætist við:

„3.2.9.7.1.  (Euro VI eingöngu) Leyfilegt rúmtak útblásturskerfis:  ........................................................ dm3“,

h)  eftirfarandi liður 3.2.12.1.1 bætist við:

„3.2.12.1.1. (Euro VI eingöngu) Búnaður til að endurvinna loft úr sveifarhúsi: já/nei (2)

 Ef já, lýsing og teikningar:

 Ef nei, samræmi við V. viðauka reglugerðar (ESB) nr. 582/2011 nauðsynlegt“,

i.  eftirfarandi málsliður bætist við í lið 3.2.12.2.6.8.1:

 „(á ekki við um Euro VI)“,

j)  eftirfarandi liður 3.2.12.2.6.8.1.1 bætist við:

 „3.2.12.2.6.8.1.1. (Euro VI eingöngu) Fjöldi WHTC-prófunarlota án endurnýjunar (n):“,

k)  eftirfarandi málsliður bætist við í lið 3.2.12.2.6.8.2:

 „(á ekki við um Euro VI)“,
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l)  eftirfarandi liður 3.2.12.2.6.8.2.1 bætist við:

 „3.2.12.2.6.8.2.1. (Euro VI eingöngu) Fjöldi WHTC-prófunarlota með endurnýjun (nR)“,

m)  eftirfarandi liðir 3.2.12.2.6.9 og 3.2.12.2.6.9.1 bætist við:

 „3.2.12.2.6.9.  Önnur kerfi: já/nei (1)

 3.2.12.2.6.9.1. Lýsing og vinnsluháttur“,

n)  eftirfarandi liðir 3.2.12.2.7.0.1 til 3.2.12.2.7.0.8 bætist við:

„3.2.12.2.7.0.1.  (Euro VI eingöngu) Fjöldi hópa hreyfla með innbyggðu greiningarkerfi innan hreyflahópsins

3.2.12.2.7.0.2.  Skrá yfir hreyflahópa með innbyggðu greiningarkerfi (þar sem við á)

3.2.12.2.7.0.3.  Númer hreyflahóps með innbyggðu greiningarkerfi sem stofnhreyfill/hreyfill innan 
hreyflahóps tilheyrir:

3.2.12.2.7.0.4.  Tilvísun framleiðanda í skjöl varðandi innbyggð greiningarkerfi sem krafist er samkvæmt 
c-lið 4. mgr. 5. gr. og 4. mgr. 9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 582/2011 og tilgreind eru í X. 
viðauka við þá reglugerð að því er varðar viðurkenningu innbyggðra greiningarkerfa

3.2.12.2.7.0.5.  Þar sem við á, tilvísun framleiðanda í skjöl um ísetningu hreyfils sem er búinn innbyggðu 
greiningarkerfi í ökutæki

3.2.12.2.7.0.6.  Þar sem við á, tilvísun framleiðanda í upplýsingamöppu varðandi ísetningu innbyggðs 
greiningarkerfis viðurkennds hreyfils í ökutæki

3.2.12.2.7.0.7.  Skrifleg lýsing og/eða teikning af bilanavísi (6)

3.2.12.2.7.0.8.  Skrifleg lýsing og/eða teikning af skilfleti fyrir samskipti milli ytra umhverfis og innbyggða 
greiningarkerfisins (6)“,

o)  eftirfarandi liðir 3.2.12.2.7.6.5, 3.2.12.2.7.7 og 3.2.12.2.7.7.1 bætist við:

„3.2.12.2.7.6.5. (Euro VI eingöngu) Staðall fyrir samskiptareglur innbyggðra greiningarkerfa: (4)

3.2.12.2.7.7.  (Euro VI eingöngu) Tilvísun framleiðanda í upplýsingar varðandi innbyggð greiningarkerfi 
sem krafist er samkvæmt d-lið 4. mgr. 5. gr. og 4. mgr. 9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 582/2011 
þannig að ákvæði um aðgang að innbyggðu greiningarkerfi ökutækis og upplýsingum um 
viðgerðir og viðhald ökutækis séu uppfyllt, eða

3.2.12.2.7.7.1.  Í stað tilvísunar framleiðanda sem um getur í lið 3.2.12.2.7.7, tilvísun í fylgiskjal 
upplýsingaskjalsins sem er að finna í 4. viðbæti I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 582/2011, 
sem inniheldur eftirfarandi töflu, eftir að hún hefur verið fyllt út í samræmi við uppgefið 
dæmi:

 Íhlutur — Bilanakóði — Vöktunaraðferð — Viðmiðanir fyrir bilanagreiningu — Viðmiðanir 
fyrir virkjun bilanavísis — Annars stigs mæliþættir — Formeðhöndlun — Tilraunaprófun

 Hvarfakútur — P0420 — Merki frá súrefnisskynjara 1 og 2 — Mismunur á merkjum frá 
skynjara 1 og 2 — Þriðja lota — Snúningshraði, álag hreyfils, A/F hamur, hiti í hvarfakút — 
Tvær lotur af gerð 1 — Gerð 1“,

p)  eftirfarandi liðir 3.2.12.2.8.1 til 3.2.12.2.8.8.3 bætist við:

„3.2.12.2.8.1.  (Euro VI eingöngu) Kerfi sem tryggja rétta virkni NOx-varnarráðstafana

3.2.12.2.8.2.  (Euro VI eingöngu) Hreyfill þar sem viðbragðsþvingandi kerfi fyrir ökumann hefur verið 
varanlega afvirkjað, sem notaður er af björgunarþjónustu eða í ökutækjum sem tilgreind eru í 
b-lið 3. mgr. 2. gr. tilskipunar 2007/46/EB: já/nei

3.2.12.2.8.3.  (Euro VI eingöngu) Fjöldi hreyflahópa með innbyggðu greiningarkerfi innan hreyflahópsins 
sem er skoðaður í því skyni að tryggja rétta virkni NOx-varnarráðstafana

3.2.12.2.8.4.  (Euro VI eingöngu) Skrá yfir hreyflahópa með innbyggðu greiningarkerfi (þar sem við á)
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3.2.12.2.8.5.  (Euro VI eingöngu) Númer hreyflahóps með innbyggðu greiningarkerfi sem stofnhreyfill/
hreyfill innan hreyflahóps tilheyrir:

3.2.12.2.8.6.  (Euro VI eingöngu) Lægsti styrkur virka innhaldsefnisins í virka efninu sem virkjar ekki 
viðvörunarkerfið (CDmin): (% rúmmál)

3.2.12.2.8.7.  (Euro VI eingöngu) Þar sem við á, tilvísun framleiðanda í skjöl um ísetningu kerfa sem 
tryggja rétta virkni NOx-varnarráðstafana í ökutæki

3.2.12.2.8.8.  Íhlutir kerfa í ökutæki sem tryggja rétta virkni NOx-varnarráðstafana

3.2.12.2.8.8.1.  Virkjun skriðhams:

 „gert óvirkt eftir endurræsingu“/„gert óvirkt eftir eldsneytisáfyllingu“/„gert óvirkt eftir að 
ökutæki er lagt“ (7)

3.2.12.2.8.8.2.  Þar sem við á, tilvísun framleiðanda í upplýsingamöppu varðandi ísetningu kerfis viðurkennds 
hreyfils sem tryggir rétta virkni NOx-varnarráðstafana í ökutæki

3.2.12.2.8.8.3.  Skrifleg lýsing og/eða teikning viðvörunarmerkis (6)“,

q)  eftirfarandi liðir 3.2.17.8.1.0.1 og 3.2.17.8.1.0.2 bætist við:

„3.2.17.8.1.0.1.  .................................................................... (Euro VI eingöngu) Sjálfvirk aðlögun? já/nei (1)

3.2.17.8.1.0.2.  (Euro VI eingöngu) Kvörðun fyrir tiltekna samsetningu gass, jarðgas í H-flokki/jarðgas í 
L-flokki/jarðgas í HL-flokki (1)

 Umbreyting fyrir tiltekna samsetningu gass, jarðgas í Ht-flokki/jarðgas í Lt-flokki/jarðgas í 
HLt-flokki (1)“,

r)  eftirfarandi liðir 3.5.4 til 3.5.5.2 bætist við:

„3.5.4.  Koltvísýringslosun hreyfla í þungum ökutækjum (Euro VI eingöngu)

3.5.4.1.  Massi koltvísýringslosunar í WHSC-prófun  ..........................................................................  g/kWh

3.5.4.2.  Massi koltvísýringslosunar í WHTC-prófun:  ........................................................................  g/kWh

3.5.5.  Eldsneytisnotkun hreyfla í þungum ökutækjum (Euro VI eingöngu)

3.5.5.1.  Eldsneytisnotkun í WHSC-prófun:  ........................................................................................  g/kWh

3.5.5.2.  Eldsneytisnotkun í WHTC-prófun:  ......................................................................................  g/kWh“

2)  Eftirfarandi breytingar eru gerðar á A-þætti í I. hluta III. viðauka:

a)  eftirfarandi liður 3.2.1.11 bætist við:

„3.2.1.11.  (Euro VI eingöngu) Tilvísanir framleiðanda í upplýsingamöppuna sem krafist er skv. 5., 
7. og 9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 582/2011 og gera viðurkenningaryfirvaldi kleift að meta 
mengunarvarnaraðferðir og kerfin sem eru innbyggð í hreyfil til að tryggja rétta virkni 
NOx-varnarráðstafana“,

b)  Í stað liðar 3.2.2.2 komi eftirfarandi:

„3.2.2.2  Þung ökutæki: Dísilolía/bensín/fljótandi jarðolíugas/jarðgas í H-flokki/jarðgas í L-flokki/jarðgas í 
HL-flokki/etanól (ED95)/etanól (E85) (1) (6)“,

c)  eftirfarandi liður 3.2.2.2.1 bætist við:

„3.2.2.2.1.  (Euro VI eingöngu) Tegundir eldsneytis sem framleiðandinn hefur gefið upp að megi knýja 
hreyfilinn með í samræmi við lið 1.1.3 í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 582/2011 (eins og við 
á)“,
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d)  eftirfarandi liður 3.2.8.3.3 bætist við:

„3.2.8.3.3.  (Euro VI eingöngu) Raunverulegur undirþrýstingur í inntaki við nafnsnúningshraða hreyfils og 
við 100 % álag á ökutækið: kPa“,

e)  eftirfarandi liður 3.2.9.2.1 bætist við:

„3.2.9.2.1.  (Euro VI eingöngu) Lýsing og/eða teikning þeirra hluta útblásturskerfisins sem eru ekki hluti af 
hreyfilkerfinu“,

f)  eftirfarandi liður 3.2.9.3.1 bætist við:

„3.2.9.3.1.  (Euro VI eingöngu) Raunverulegur bakþrýstingur útblásturs við nafnsnúningshraða hreyfils og 
100 % álag á ökutækið (einungis fyrir hreyfla með þjöppukveikju): ...................................  kPa“,

g)  eftirfarandi liður 3.2.9.7.1 bætist við:

 „3.2.9.7.1.  (Euro VI eingöngu) Leyfilegt rúmtak útblásturskerfis:  ........................................................ dm3“,

h)  eftirfarandi liður 3.2.12.1.1 bætist við:

„3.2.12.1.1.  (Euro VI eingöngu) Búnaður til að endurvinna loft úr sveifarhúsi: já/nei (2)

 Ef já, lýsing og teikningar:

 Ef nei, samræmi við V. viðauka reglugerðar (ESB) nr. 582/2011 nauðsynlegt“,

i.  eftirfarandi liðir 3.2.12.2.6.9 og 3.2.12.2.6.9.1 bætist við:

„3.2.12.2.6.9.  Önnur kerfi: já/nei (1)

3.2.12.2.6.9.1.  Lýsing og vinnsluháttur“,

j)  eftirfarandi liðir 3.2.12.2.7.0.1 til 3.2.12.2.7.0.8 bætist við:

„3.2.12.2.7.0.1.  (Euro VI eingöngu) Fjöldi hópa hreyfla með innbyggðu greiningarkerfi innan hreyflahópsins

3.2.12.2.7.0.2.  (Euro VI eingöngu) Skrá yfir hreyflahópa með innbyggðu greiningarkerfi (þar sem við á)

3.2.12.2.7.0.3.  (Euro VI eingöngu) Númer hreyflahóps með innbyggðu greiningarkerfi sem stofnhreyfill/
hreyfill innan hreyflahóps tilheyrir:

3.2.12.2.7.0.4.  (Euro VI eingöngu) Tilvísun framleiðanda í skjöl varðandi innbyggð greiningarkerfi sem 
krafist er samkvæmt c-lið 4. mgr. 5. gr. og 4. mgr. 9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 582/2011 
og tilgreind eru í X. viðauka við þá reglugerð að því er varðar viðurkenningu innbyggðra 
greiningarkerfa

3.2.12.2.7.0.5.  (Euro VI eingöngu) Þar sem við á, tilvísun framleiðanda í skjöl um ísetningu hreyfils sem er 
búinn innbyggðu greiningarkerfi í ökutæki

3.2.12.2.7.0.6.  (Euro VI eingöngu) Þar sem við á, tilvísun framleiðanda í upplýsingamöppu varðandi 
ísetningu innbyggðs greiningarkerfis viðurkennds hreyfils í ökutæki

3.2.12.2.7.0.7.  (Euro VI eingöngu) Skrifleg lýsing og/eða teikning bilanavísis (6)

3.2.12.2.7.0.8.  (Euro VI eingöngu) Skrifleg lýsing og/eða teikning skilflatar fyrir samskipti milli ytra 
umhverfis og innbyggða greiningarkerfisins (6)“,

k)  eftirfarandi liðir 3.2.12.2.7.6.5, 3.2.12.2.7.7 og 3.2.12.2.7.7.1 bætist við:

„3.2.12.2.7.6.5.  ................ (Euro VI eingöngu) Staðall fyrir samskiptareglur innbyggðra greiningarkerfa: (4)

3.2.12.2.7.7.  (Euro VI eingöngu) Tilvísun framleiðanda í upplýsingar varðandi innbyggð greiningarkerfi 
sem krafist er samkvæmt d-lið 4. mgr. 5. gr. og 4. mgr. 9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 582/2011 
þannig að ákvæði um aðgang að innbyggðu greiningarkerfi ökutækis og upplýsingum um 
viðgerðir og viðhald ökutækis séu uppfyllt, eða
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3.2.12.2.7.7.1.  Í stað tilvísunar framleiðanda sem um getur í lið 3.2.12.2.7.7, tilvísun í fylgiskjal 
upplýsingaskjalsins sem er að finna í 4. viðbæti III. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 582/2011, 
sem inniheldur eftirfarandi töflu, eftir að hún hefur verið fyllt út í samræmi við uppgefið 
dæmi:

 Íhlutur — Bilanakóði — Vöktunaraðferð — Viðmiðanir fyrir bilanagreiningu — Viðmiðanir 
fyrir virkjun bilanavísis — Annars stigs mæliþættir — Formeðhöndlun — Tilraunaprófun

 Hvarfakútur — P0420 — Boð frá súrefnisskynjara 1 og 2 — Mismunur milli boða frá 
skynjara 1 og 2 — Þriðja lota — Snúningshraði, álag hreyfils, A/F hamur, hiti í hvarfakút — 
Tvær lotur af gerð 1 — Gerð 1“,

l)  eftirfarandi liðir 3.2.12.2.8.1 til 3.2.12.2.8.8.3 bætist við:

„3.2.12.2.8.1.  (Euro VI eingöngu) Kerfi sem tryggja rétta virkni NOx-varnarráðstafana

3.2.12.2.8.2.  (Euro VI eingöngu) Hreyfill þar sem viðbragðsþvingandi kerfi fyrir ökumann hefur verið 
varanlega afvirkjað, sem notaður er af björgunarþjónustu eða í ökutækjum sem tilgreind eru í 
b-lið 3. mgr. 2. gr. tilskipunar 2007/46/EB: já/nei

3.2.12.2.8.3.  (Euro VI eingöngu) Fjöldi hreyflahópa með innbyggðu greiningarkerfi innan hreyflahópsins 
sem er skoðaður í því skyni að tryggja rétta virkni NOx-varnarráðstafana

3.2.12.2.8.4.  (Euro VI eingöngu) Skrá yfir hreyflahópa með innbyggðu greiningarkerfi (þar sem við á)

3.2.12.2.8.5.  (Euro VI eingöngu) Númer hreyflahóps með innbyggðu greiningarkerfi sem stofnhreyfill/
hreyfill innan hreyflahóps tilheyrir:

3.2.12.2.8.6.  (Euro VI eingöngu) Lægsti styrkur virka innhaldsefnisins í virka efninu sem virkjar ekki 
viðvörunarkerfið (CDmin): (% rúmmál)

3.2.12.2.8.7.  (Euro VI eingöngu) Þar sem við á, tilvísun framleiðanda í skjöl um ísetningu kerfa sem 
tryggja rétta virkni NOx-varnarráðstafana í ökutæki

3.2.12.2.8.8.  Íhlutir kerfa í ökutæki sem tryggja rétta virkni NOx-varnarráðstafana

3.2.12.2.8.8.1.  Virkjun skriðhams:

 „gert óvirkt eftir endurræsingu“/„gert óvirkt eftir eldsneytisáfyllingu“/„gert óvirkt eftir að 
ökutæki er lagt“ (7)

3.2.12.2.8.8.2.  Þar sem við á, tilvísun framleiðanda í upplýsingamöppu varðandi ísetningu kerfis viðurkennds 
hreyfils sem tryggir rétta virkni NOx-varnarráðstafana í ökutæki

3.2.12.2.8.8.3.  Skrifleg lýsing og/eða teikning viðvörunarmerkis (6)“,

m)  eftirfarandi liðir 3.2.17.8.1.0.1 og 3.2.17.8.1.0.2 bætist við:

„3.2.17.8.1.0.1.  .................................................................... (Euro VI eingöngu) Sjálfvirk aðlögun? Já/Nei (1)

3.2.17.8.1.0.2.  (Euro VI eingöngu) Kvörðun fyrir tiltekna samsetningu gass, jarðgas í H-flokki/jarðgas í 
L-flokki/jarðgas í HL-flokki (1)

 Umbreyting fyrir tiltekna samsetningu gass, jarðgas í Ht-flokki/jarðgas í Lt-flokki/jarðgas í 
HLt-flokki (1)“,

n)  eftirfarandi liðir 3.5.4 til 3.5.5.2 bætist við:

„3.5.4.  (Euro VI eingöngu) Koltvísýringslosun hreyfla í þungum ökutækjum

3.5.4.1.  (Euro VI eingöngu) Massi koltvísýringslosunar í WHSC-prófun:  .........................................  g/kWh

3.5.4.2.  (Euro VI eingöngu) Massi koltvísýringslosunar í WHTC-prófun:  .........................................  g/kWh

3.5.5.  (Euro VI eingöngu) Eldsneytisnotkun hreyfla í þungum ökutækjum

3.5.5.1.  (Euro VI eingöngu) Eldsneytisnotkun í WHSC-prófun:  .........................................................  g/kWh

3.5.5.2.  (Euro VI eingöngu) Eldsneytisnotkun í WHTC-prófun:  ......................................................  g/kWh“

________________________


