
Nr. 16/6 14.3.2013EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins14.3.2013 Nr. 16/6EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

RE U ERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR ESB  nr. 6 /2012

frá 23. jan ar 2012

um re tingu á reglugerð ESB  nr. 2/2011 um framkvæmd og re tingu á reglu-
gerð Evrópu ingsins og ráðsins EB  nr. 9 /2009 að ví er varðar losun frá ungum 

kutækjum Euro VI  (*)

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 hrey a 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., 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) Í reglugerð (EB) nr. 595/2009 er mælt fyrir um sameigin-
legar tæknikröfur fyrir gerðarviðurkenningu á vélknúnum 
ökutækjum og varahlutum að því er varðar losun og 
um reglur um samræmi ökutækja í notkun, endingu 
mengunar varnarbúnaðar, innbyggð greiningarker  
(OBD), mælingu á eldsneytiseyðslu og aðgang að upplýs-
ingum um viðgerðir og viðhald ökutækja.

2) Í samræmi við 15. mgr. 3. gr. reglugerðar framkvæmda-
stjórnarinnar (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 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 28, 31.1.2012, bls. 1. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 157/2012 frá 28. september 
2012 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 70, 13.12.2012, bls. 7. 

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

þungum ökutækjum (Euro VI) og um breytingu á I. og 
III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2007/46/EB (3), skal ekki gerðarviðurkenna ökutæki og 
hrey a í samræmi við reglugerð (EB) nr. 595/2009 og 
framkvæmdarráðstafanir hennar fyrr en 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 hrey a með margar stillingar og ákvæði 
til framkvæmdar 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 595/2009 
hafa verið samþykkt. Því er rétt að breyta reglugerð (EB) 
nr. 582/2011 svo að hún taki einnig til slíkra krafna.

3) Í samræmi við 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 595/2009, 
skulu 6. og 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 715/2007 um 
gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja með tilliti 
til losunar frá léttum farþega- og atvinnuökutækjum 
(Euro 5 og Euro 6) og um aðgang að upplýsingum 
um viðgerðir og viðhald ökutækja (4) gilda að breyttu 
breytanda. Því er rétt að ytja y r í þessa reglugerð 
ákvæðin um aðgang að upplýsingum um viðgerðir og 
viðhald sem sett eru fram í reglugerð (EB) nr. 715/2007 
og framkvæmdarráðstöfunum hennar. Hins vegar er 
nauðsynlegt að aðlaga þessi ákvæði svo að tekið sé tillit 
til sérstakra eiginleika þungra ökutækja.

4) Einkum er viðeigandi að samþykkja sérstakar 
verklagsreglur fyrir aðgang að upplýsingum um viðgerðir 
og viðhald ökutækja í samræmi við 1. mgr. 6. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 595/2009 ef um er að ræða fjölþrepa 
gerðarviðurkenningu. Einnig er viðeigandi að samþykkja 
sérstakar kröfur og verklagsreglur fyrir aðgang að 
upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja ef um er 
að ræða aðlaganir fyrir viðskiptavini og framleiðslu í litlu 
magni. Að lokum þykir rétt að vísa í sértæka staðla fyrir 
endurforritun sem þróaðir eru fyrir þung ökutæki.

(3) Stjtíð. ESB L 167, 25.6.2011, bls. 1.
(4) Stjtíð. ESB L 171, 29.6.2007, bls. 1.
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5) Beiting ákvæða um aðgang að upplýsingum um viðgerðir 
og viðhald ökutækja kann að vera of íþyngjandi fyrir 
framleiðendur ökutækja til skamms tíma litið að því er 
varðar tiltekin ker  sem eru y rfærð úr eldri gerðum 
ökutækja í nýjar gerðir. Því er rétt að innleiða tilteknar 
takmarkaðar undanþágur frá almennu ákvæðunum um 
aðgang að upplýsingum um innbyggt greiningarker  
ökutækja og um viðgerðir og viðhald ökutækja.

6) Setja skal ákvæði um aðgang að upplýsingum um 
innbyggt greiningarker  og um viðgerðir og viðhald 
ökutækis að því er varðar hönnun og framleiðslu búnaðar 
fyrir ökutæki sem ganga fyrir óhefðbundnu eldsneyti 
þegar hægt verður að gerðarviðurkenna slíkan búnað.

7) Í samræmi við tilskipun ráðsins 92/6/EBE frá 10. febrúar 
1992 um uppsetningu og notkun búnaðar sem takmarkar 
hraða í tilteknum okkum vélknúinna ökutækja innan 
bandalagsins (5) skal hraðatakmörkunarbúnaður settur upp 
á verkstæðum eða af aðilum sem aðildarríkin samþykkja. 
Í samræmi við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3821/85 frá 
20. desember 1985 um að taka upp skráningarbúnað 
í ökutækjum í utningum á vegum (6) mega aðeins 
viðurkennd verkstæði kvarða skráningarbúnað í 
vélknúnum ökutækjum. Því er rétt að undanskilja 
upplýsingar varðandi endurforritun stýrieininga 
hraðatakmörkunarbúnaðar og skráningarbúnaðar frá 
ákvæðunum um að veita aðgang að upplýsingum um 
viðgerðir og viðhald.

8) Því ber að breyta reglugerð (ESB) nr. 582/2011 til 
samræmis við það.

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Reglugerð (ESB) nr. 582/2011 er breytt sem hér segir:

1)  Í 2. gr. bætist við eftirfarandi 42., 43. og 44. mgr.:

„42) „aðlögun fyrir viðskiptavini“: sérhver breyting á 
ökutæki, ker , íhlut eða aðskilinni tæknieiningu 
sem gerð er vegna tiltekinnar beiðni viðskiptavinar 
og sem er háð viðurkenningu,

43) „upplýsingar um innbyggt greiningarker  öku-
tækis“: upplýsingar sem varða innbyggt greiningar-
ker  fyrir sérhvert rafeindaker  í ökutækinu,

(5) Stjtíð. EB L 57, 2.3.1992, bls. 27.
(6) Stjtíð. EB L 370, 31.12.1985, bls. 8.

44) „y rfærsluker “: ker , eins og skilgreint er í 23. 
mgr. 3. gr. tilskipunar 2007/46/EB, sem y rfærist 
frá eldri gerð ökutækis til nýrri gerðar.“,

2)  Eftirfarandi 2. gr. a til 2. gr. h bætist við:

„2. gr. a

Aðgangur að uppl singum um inn ggt greiningar-
ker  kutækis og um viðgerðir og við ald kutækis

1.  Framleiðendur skulu innleiða nauðsynlegt fyrir-
komulag og aðferðir í samræmi við 6. gr. reglugerðar 
EB nr. 595/2009 og XVII. viðauka þessarar reglugerðar 
til að tryggja greiðan og skjótan aðgang að upplýsingum 
um innbyggt greiningarker  og um viðgerðir og viðhald 
ökutækis á vefsetrum þar sem notast er við staðlað snið 
og án mismununar gagnvart viðurkenndum seljendum 
og viðgerðarverkstæðum að því er varðar þjónustu og 
aðgang. Einnig skulu framleiðendur koma á framfæri efni 
til þjálfunar við sjálfstæða rekstraraðila og viðurkennda 
seljendur og viðgerðarverkstæði.

2.  Viðurkenningary rvöld skulu aðeins veita gerðar  -
viður kenningu eftir að hafa fengið í hendur frá fram-
leiðanda vottorð um aðgang að upplýsingum um innbyggt 
greiningar ker  og um viðgerðir og viðhald öku tækis.

3.  Vottorðið um aðgang að upplýsingum um innbyggða 
greiningarker ð og um viðgerðir og viðhald ökutækis 
skal teljast sönnun þess að farið sé að 6. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 595/2009.

4.  Vottorðið um aðgang að upplýsingum um innbyggða 
greiningarker ð og um viðgerðir og viðhald ökutækis 
skal útbúið í samræmi við fyrirmyndina sem er að nna í 
1. viðbæti við XVII. viðauka.

5.  Upplýsingar um innbyggt greiningarker  ökutækis 
og um viðgerðir og viðhald ökutækis skulu fela í sér 
eftirfarandi:

a)  ótvírætt auðkenni ökutækis, ker s, íhlutar eða aðskil-
innar tæknieiningar sem framleiðandinn er ábyrgur 
fyrir,

b)  handbækur, þ.m.t. þjónustu- og viðhaldsskrár,

c)  tæknihandbækur,

d)  upplýsingar um íhluti og úr greiningum (t.d. lágmarks- 
og hámarksviðmiðunargildi fyrir mælingar),
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e)  skýringarmyndir af leiðslum,

f)  greiningarkóðar bilana, þ.m.t. sérkóðar framleiðanda,

g)  kenninúmer fyrir kvörðun hugbúnaðar fyrir gerð 
ökutækis,

h)  upplýsingar um tæki og búnað með einkaley , sem 
jafnframt er miðlað af þeim,

i)  upplýsingar úr gagnaskráningu og tvíátta eftirlits- og 
prófunargögn,

j)  staðlaðar vinnueiningar eða tímabil fyrir viðgerðir 
og viðhald ef þær upplýsingar eru veittar seljendum 
og viðgerðarverkstæðum sem framleiðandinn hefur 
viðurkennt, annað hvort beint eða gegnum þriðja 
aðila,

k)  ef um er að ræða fjölþrepa gerðarviðurkenningu, 
upplýsingarnar sem krafa er gerð um í 2. gr. b.

6.  Líta ber á viðurkennda seljendur og viðgerðar-
verkstæði innan drei ngarker s tiltekins ökutækjafram-
leiðanda sem sjálfstæða rekstraraðila í skilningi þessarar 
reglugerðar ef seljendurnir og viðgerðarverkstæðin veita 
viðgerðar- og viðhaldsþjónustu fyrir ökutæki sem tilheyra 
drei ngarker  annars ökutækjaframleiðanda sem þau eru 
ekki aðilar að.

7.  Upplýsingarnar um viðgerðir og viðhald ökutækisins 
skulu ávallt vera tiltækar, nema þegar upplýsingaker ð 
þarfnast viðhalds.

8.  Að því er varðar framleiðslu og viðhald hluta til 
endurnýjunar eða viðgerða, sem samrýmast innbyggða 
greiningarker nu, greiningartæki og prófunarbúnað, 
skulu framleiðendur veita öllum framleiðendum og 
viðgerðarverkstæðum íhluta, greiningartækja eða 
prófunar búnaðar, sem hagsmuna eiga að gæta, viðeigandi 
upplýsingar um innbyggt greiningarker  ökutækis og um 
viðgerðir og viðhald ökutækis, án mismununar.

9.  Framleiðandinn skal gera síðari breytingar og við-
bætur við upplýsingar um viðgerðir og viðhald ökutækja 
aðgengilegar á vefsetrum sínum um leið og þær eru gerðar 
aðgengilegar viðurkenndum viðgerðarverk stæðum.

10.  Ef skýrslur um viðgerðir og viðhald ökutækis eru 
geymdar í miðlægum gagnagrunni hjá framleið and anum 
eða fyrir hans hönd skal veita óháðum viðgerðarverk-
stæðum, sem hafa hlotið samþykki og ley  samkvæmt 
lið 2.2 í XVII. viðauka, aðgang að þessum skýrslum án 
endurgjalds og með sömu skilyrðum og viðurkenndum 
viðgerðarverkstæðum til að skrá upplýsingar um viðgerðir 
og viðhald sem þeir hafa framkvæmt.

11.  Framleiðandinn skal veita hagsmunaaðilum aðgang 
að eftirfarandi upplýsingum:

a)  viðeigandi upplýsingum sem gera kleift að þróaðir 
verði íhlutir til endurnýjunar sem skipta miklu máli 
fyrir rétta virkni innbyggða greiningarker sins,

b)  upplýsingum sem gera kleift að þróuð verði almenn 
greiningartæki.

Að því er varðar a-lið fyrstu undirgreinar skal þróun 
íhluta til endurnýjunar ekki vera takmörkuð af neinu 
eftirfarandi:

a)  skorti á viðeigandi upplýsingum,

b)  tæknikröfunum varðandi það hvernig fara skuli með 
vísbendingar um bilun ef farið er y r viðmiðunarmörk 
innbyggða greiningarker sins eða ef innbyggða 
greiningarker ð uppfyllir ekki grundvallarkröfur 
þessarar reglugerðar um vöktun,

c)  tilteknum breytingum á meðferð upplýsinga um 
innbyggða greiningarker ð svo að hægt sé að 
meðhöndla sérstaklega ökutæki sem eru knúin bensíni 
annars vegar og gasi hins vegar,

d)  gerðarviðurkenningu gasknúinna ökutækja með 
tiltölulega fáum, minniháttar ágöllum.

Að því er varðar b-lið fyrstu undirgreinar þar sem 
framleiðendur nota greiningar- og prófunartæki í samræmi 
við staðlana ISO 22900 „Modular vehicle communication 
interface (MVCI)“ og ISO 22901 „Open diagnostic data 
exchange (ODX)“ í sérley skerfum sínum, skulu ODX-
skrárnar vera aðgengilegar sjálfstæðum rekstraraðilum á 
vefsetri framleiðandans.

2. gr. b

Fj l repa gerðarviðurkenning

1.  Ef um er að ræða fjölþrepa gerðarviðurkenningu, 
eins og hún er skilgreind í 7. mgr. 3. gr. tilskipunar 
2007/46/EB skal endanlegur framleiðandi vera ábyrgur 
fyrir því að veita aðgang að upplýsingum um innbyggt 
grein ingar ker  og um viðgerðir og viðhald ökutækis að 
því er varðar eigin framleiðsluþrep og tengingu við fyrri 
þrep.

Að auki skal endanlegur framleiðandi veita óháðum 
rekstraraðilum eftirfarandi upplýsingar á vefsetri sínu:

a)  vefföng framleiðenda sem eru ábyrgir fyrir fyrri 
þrepum,
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b)  nöfn og heimilisfang allra framleiðenda sem eru 
ábyrgir fyrir fyrri þrepum,

c)  gerðarviðurkenningarnúmer fyrri þrepa,

d)  númer hrey ls.

2.  Hver framleiðandi sem er ábyrgur fyrir tilteknu 
þrepi eða þrepum gerðarviðurkenningar skal ábyrgjast 
aðgang á vefsetri sínu að upplýsingum um innbyggt 
greiningarker  og upplýsingum um viðgerðir og viðhald 
ökutækis að því er varðar þau þrep gerðarviðurkenningar 
sem hann ber ábyrgð á og tengingu við fyrri þrep.

3.  Framleiðandi sem er ábyrgur fyrir tilteknu þrepi eða 
þrepum gerðarviðurkenningar skal veita framleiðandanum 
sem er ábyrgur fyrir næsta þrepi eftirfarandi upplýsingar:

a)  samræmisvottorðið að því er varðar þrepið/þrepin 
sem hann er ábyrgur fyrir,

b)  vottorðið um aðgang að upplýsingum um innbyggt 
greiningarker  og um viðgerðir og viðhald ökutækis 
ásamt viðbætum þess,

c)  gerðarviðurkenningarnúmer að því er varðar þrepið/
þrepin sem hann er ábyrgur fyrir,

d)  skjölin sem um getur í liðum a, b og c sem lögð eru 
fram af framleiðanda/framleiðendum á fyrri stigum.

Hver framleiðandi skal veita framleiðanda sem er ábyrgur 
fyrir næsta þrepi heimild til að afhenda skjölin áfram til 
framleiðenda sem eru ábyrgir fyrir næstu þrepum og 
lokaþrepinu.

Að auki skal framleiðandi sem er ábyrgur fyrir tilteknu 
þrepi eða þrepum gerðarviðurkenningar, á grundvelli 
samninga:

a)  veita framleiðandanum sem er ábyrgur fyrir 
næsta þrepi aðgang að upplýsingum um innbyggt 
greiningar ker  og um viðgerðir og viðhald ökutækis 
og upplýsingum um skil eti sem svara til þreps/þrepa 
sem hann er ábyrgur fyrir,

b)  veita framleiðanda sem er ábyrgur fyrir síðari þrepi 
gerðarviðurkenningar aðgang, þegar hann óskar þess, 
að upplýsingum um innbyggða greiningarker ð og 

um viðgerðir og viðhald ökutækis og upplýsingum 
um skil eti sem svara til þreps/þrepa sem hann er 
ábyrgur fyrir.

4.  Framleiðanda, þ.m.t. endanlegum framleiðanda, er 
aðeins heimilt að innheimta gjöld í samræmi við 2. gr. f 
vegna tiltekinna þrepa sem hann er ábyrgur fyrir.

Framleiðandi, þ.m.t. endanlegur framleiðandi, skal ekki 
innheimta gjöld fyrir veitingu upplýsinga að því er varðar 
veffang eða samskiptaupplýsingar annars framleiðanda.

2. gr. c

Aðlaganir f rir viðskiptavini

1.  Þrátt fyrir 2. gr. a skal, ef fjöldi kerfa, íhluta eða 
aðskilinna tæknieininga sem hafa fengið tiltekna aðlögun 
fyrir viðskiptavin eru færri en 250 einingar á heimsvísu, 
veita greiðan og skjótan aðgang að upplýsingum um 
viðgerðir og viðhald aðlögunar fyrir viðskiptavin, án 
mismun unar gagnvart viðurkenndum seljendum og 
viðgerðar verk stæðum að því er varðar þjónustu og 
aðgang.

Vegna viðhalds og endurforritunar á rafstýrieiningum 
sem tengjast aðlögunum fyrir viðskiptavini skal 
framleið andinn gera viðkomandi einkaley sbundin, 
sérhæfð greiningartæki eða prófunarbúnað aðgengilegan 
óháðum rekstraraðilum með sama hætti og samþykktum 
viðgerðar verkstæðum.

Aðlaganir fyrir viðskiptavini skulu skráðar á vefsetri 
framleiðandans fyrir upplýsingar um viðgerðir og 
viðhald og skal þeirra getið við gerðarviðurkenningu á 
vottorðinu um aðgang að upplýsingum um innbyggða 
greiningarker ð og um viðgerðir og viðhald ökutækis.

2.  Til 31. desember 2015 er framleiðanda heimilt, 
ef fjöldi kerfa, íhluta eða aðskilinna tæknieininga sem 
hafa fengið tiltekna aðlögun fyrir viðskiptavin eru eiri 
en 250 einingar á heimsvísu, að víkja frá þeirri skyldu 
sem kveðið er á um í 2. gr. a um að veita skuli aðgang 
að upplýsingum um innbyggða greiningarker ð og um 
viðgerðir og viðhald ökutækis með stöðluðu sniði. Ef 
framleiðandinn nýtir sér slíka undanþágu skal hann veita 
greiðan og skjótan aðgang að upplýsingum um innbyggða 
greiningarker ð og um viðgerðir og viðhald ökutækis, án 
mismununar gagnvart viðurkenndum seljendum og við-
gerðarverkstæðum að því er varðar þjónustu og aðgang.

3. Framleiðendur skulu bjóða óháðum rekstraraðilum 
einkaley sbundin, sérhæfð greiningartæki eða prófunar-
búnað, sem þarf til að þjónusta ker , íhluti eða 
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tæknieiningar sem hafa fengið tiltekna breytingu fyrir 
viðskiptavin, til sölu eða leigu.

4.  Framleiðandinn skal tilgreina á vottorðinu um aðgang 
að upplýsingum um innbyggða greiningarker ð og um 
viðgerðir og viðhald ökutækis við gerðarviðurkenningu 
þær aðlaganir fyrir viðskiptavini sem undanþegnar eru 
skyldunni, sem kveðið er á um í 2. gr. a, um að veita skuli 
aðgang að upplýsingum um innbyggða greiningarker ð 
og upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækis með 
stöðluðu sniði og allar rafstýrieiningar sem tengjast 
þessum aðlögunum.

Þessar aðlaganir fyrir viðskiptavini og rafstýrieiningar sem 
þeim tengjast skal einnig skrá á vefsetri framleiðandans 
fyrir upplýsingar um viðgerðir og viðhald.

2. gr. d

Smærri framleiðendur

1.  Þrátt fyrir 2. gr. a skulu framleiðendur með minni 
ársframleiðslu á heimsmarkaði en 250 einingar af gerð 
ökutækis, ker s, íhlutar eða aðskilinnar tæknieiningar 
sem fellur undir þessa reglugerð, veita greiðan og skjótan 
aðgang að upplýsingum um innbyggð greiningarker  
ökutækja og um viðgerðir og viðhald ökutækja, án mis-
mununar gagnvart viðurkenndum seljendum og viðgerðar-
verkstæðum að því er varðar þjónustu og aðgang.

2.  Ökutæki, ker , íhlutir og aðskildar tæknieiningar 
sem falla undir 1. mgr. skal skrá á vefsetri framleiðandans 
fyrir upplýsingar um viðgerðir og viðhald.

3.  Viðurkenningary rvald skal tilkynna framkvæmda-
stjórninni um hverja gerðarviðurkenningu sem veitt er 
smærri framleiðendum.

2. gr. e

rfærsluker

1.  Til 31. desember 2015 er framleiðanda heimilt, að 
því er varðar y rfærsluker  sem talin eru upp í 3. viðbæti 
XVII. viðauka, að víkja frá skyldunni til að endurforrita 
rafstýrieiningarnar í samræmi við staðlana sem um getur 
í XVII. viðauka.

Tilgreina skal slíka undanþágu á vottorðinu um aðgang 
að upplýsingum um innbyggða greiningarker ð og um 
viðgerðir og viðhald ökutækis við gerðarviðurkenningu.

Þau ker , sem framleiðandinn undanþiggur frá skyldunni 
til að endurforrita rafstýrieiningarnar í samræmi við 
staðlana sem um er getið í XVII. viðauka, skulu skráð 
á vefsetri framleiðandans fyrir upplýsingar um viðgerðir 
og viðhald.

2.  Að því er varðar viðhald og endurforritun á rafstýri-
einingum í y rfærslukerfum sem framleiðandi undan-
þiggur frá skyldunni til að endurforrita rafstýrieiningarnar 

í samræmi við staðlana sem um getur í XVII. viðauka 
skulu framleiðendur tryggja að óháðir rekstraraðilar geti 
keypt eða leigt viðkomandi einkaley sbundin tæki eða 
búnað.

2. gr. f

jald f rir aðgang að uppl singum um viðgerðir og 
við ald kutækja

1.  Framleiðendur mega innheimta sanngjarnt og 
hó egt gjald fyrir aðgang að upplýsingum um viðgerðir 
og viðhald ökutækja sem falla undir þessa reglugerð.

Að því er varðar fyrsta undirlið telst gjald, sem ekki er 
í neinu samræmi við notkun sjálfstæða rekstraraðilans á 
upplýsingunum og letur hann þannig til að nýta sér þær, 
hvorki sanngjarnt né hó egt.

2.  Framleiðendur skulu veita aðgang að upplýsingum 
um viðgerðir og viðhald ökutækja, þ.m.t. viðskiptaþjónustu 
á borð við endurforritun eða tækniaðstoð, klukkustundir, 
daga, mánuði eða ár í senn og skal gjaldið fyrir aðgang 
að þeim upplýsingum vera breytilegt í samræmi við þann 
tíma sem aðgangur er veittur.

Til viðbótar við aðgang sem miðast við tíma mega 
framleiðendur bjóða aðgang sem miðast við færslur, en 
þá er gjaldfært fyrir hverja færslu í staðinn fyrir þann tíma 
sem aðgangur er veittur. Ef framleiðandi býður báðar 
gerðir aðgangs skulu óháð viðgerðarverkstæði velja hvort 
þau kjósi frekar aðgang miðað við tíma eða færslur.

2. gr. g

Uppf lling skuld indinga varðandi aðgang að uppl s-
ingum um inn ggða greiningarker ð og um viðgerðir 
og við ald kutækis

1.  Viðurkenningary rvald getur hvenær sem er, hvort 
sem er að eigin frumkvæði, á grundvelli kvörtunar, 
eða á grundvelli mats frá tækniþjónustu, athugað 
hvort framleiðandi uppfyllir ákvæði reglugerðar (EB) 
nr. 595/2009, þessarar reglugerðar og skilmála vottorðsins 
um aðgang að upplýsingum um innbyggða greiningar-
ker ð og um viðgerðir og viðhald ökutækis.

2.  Komist viðurkenningary rvald að því að fram-
leiðandinn ha  ekki uppfyllt skuldbindingar sínar varðandi 
aðgang að upplýsingum um innbyggða greiningarker ð 
og um upplýsingar um viðgerðir og viðhald ökutækis 
skal viðurkenningary rvaldið sem veitti viðeigandi 
gerðarviðurkenningu grípa til viðeigandi ráðstafana til að 
ráða bót á ástandinu.

Þessar ráðstafanir geta m.a. verið afturköllun eða 
tímabundin niðurfelling gerðarviðurkenninga, sektir eða 
aðrar ráðstafanir sem samþykktar eru í samræmi við 11. 
gr. reglugerðar (EB) nr. 595/2009.
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3.  Viðurkenningary rvaldið skal gera úttekt til þess 
að ganga úr skugga um að framleiðandinn fari að skuld-
bindingunum varðandi aðgang að upplýsingum um 
inn byggða greiningarker  og um viðgerðir og viðhald 
ökutækis ef sjálfstæður rekstraraðili eða atvinnu greina-
samtök sjálfstæðra rekstraraðila leggja fram kvörtun til 
viður kenningary rvaldsins.

4.  Viðurkenningary rvaldinu er heimilt við fram-
kvæmd úttektarinnar að biðja tækniþjónustu eða annan 
óháðan sérfræðing að framkvæma mat til að staðfesta 
hvort farið sé að skuldbindingunum.

2. gr. h

Samráðsvettvangur um aðgang að uppl singum um 
kutæki

Starfssvið samráðsvettvangs um aðgang að upplýsingum 
um ökutæki, sem komið var á fót í samræmi við 9. mgr. 
13. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) 
nr. 692/2008 (*) skal rýmkað þannig að það nái til öku-
tækja sem falla undir reglugerð (EB) nr. 595/2009.

Liggi fyrir sönnunargögn um vísvitandi eða óviljandi 
misnotkun á upplýsingum um innbyggt greiningarker  
ökutækis og um viðgerðir og viðhald ökutækis skal 
samráðsvettvangurinn ráðleggja framkvæmdastjórninni 
um ráðstafanir gegn slíkri misnotkun upplýsinga.“

(*) Stjtíð. ESB L 199, 28.7.2008, bls. 1.

3)  Ákvæðum 3. gr. er breytt sem hér segir:

a)  Í stað 1. mgr. komi eftirfarandi:

„1.  Til þess að hljóta EB-gerðarviðurkenningu 
fyrir hrey lker  eða hrey ahóp sem aðskilinnar 
tæknieiningar, EB-gerðarviðurkenningu fyrir ökutæki 
með viðurkennt hrey lker  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 
hrey lker n ha  undirgengist prófanirnar og uppfylli 
kröfurnar sem mælt er fyrir um í 4. og 14. gr. og í 
III. til VIII. viðauka, X., XIII., XIV. og XVII viðauka. 
Framleiðandinn skal einnig tryggja samræmi við 
forskriftir fyrir viðmiðunareldsneyti sem settar eru 
fram í IX. viðauka.

b)  Eftirfarandi 1. mgr. a, 1. mgr. b og 1. mgr. c bætist 
við:

„1a.  Ef upplýsingar um innbyggt greiningarker  
ökutækis og um viðgerðir og viðhald ökutækis eru 
ekki fáanlegar eða samræmast ekki 6. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 595/2009, 2. gr. a og, þar sem við á, 2. gr. 
b, 2. gr. c og 2. gr. d í þessari reglugerð og XVII. 
viðauka þessarar reglugerðar þegar umsókn um 
gerðarviðurkenningu er lögð fram, skal framleiðandinn 
leggja þær upplýsingar fram innan sex mánaða frá 
dagsetningunni sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 8. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 595/2009 eða innan sex mánaða 
frá dagsetningu gerðarviðurkenningarinnar, hvort 
heldur er seinna.

1b.  Skyldan til að veita upplýsingarnar innan 
dag setninganna sem um getur í 1. mgr. a á aðeins 
við ef ökutækið er sett á markað í kjölfar gerðar-
viðurkenningar.

Ef ökutækið er sett á markað meira en sex mánuðum 
eftir gerðarviðurkenningu skulu upplýsingarnar 
veittar daginn sem ökutækið er sett á markað.

1c.  Viðurkenningary rvaldið má ganga út frá því 
að framleiðandinn ha  innleitt fullnægjandi fyrir-
komulag og aðferðir að því er varðar aðgang að 
upplýsingum um innbyggða greiningarker ð og um 
viðgerðir og viðhald ökutækis á grundvelli útfyllts 
vottorðs um aðgang að upplýsingum um innbyggða 
greiningarker ð og um viðgerðir og viðhald ökutækis 
að því tilskildu að engin kvörtun ha  komið fram 
og að framleiðandinn leggi fram vottorðið innan 
tímamarkanna sem um getur í 1 mgr. a.

Ef samræmisskírteinið er ekki lagt fram innan þess 
tíma skal gerðarviðurkenningary rvaldið grípa til 
viðeigandi ráðstafana til að tryggja að ákvæðin séu 
uppfyllt.“

c)  Ákvæði 15. mgr. falli brott.

4)  Ákvæðum 5. gr. er breytt sem hér segir:

a)  Í stað fyrirsagnarinnar komi eftirfarandi:

„5. gr.

Umsókn um EB-gerðarviðurkenningu f rir 
re l ker  eða re a óp sem aðskilinnar tækni-

ein ingar að ví er varðar losun og aðgang að upp-
l s ingum um viðgerðir og við ald

b)  Í stað g-liðar 4. mgr. komi eftirfarandi:

„g)  vottorðið um aðgang að upplýsingum um inn-
byggða greiningarker ð og um viðgerðir og 
viðhald ökutækis,“,

5)  Í 6. gr. komi eftirfarandi í stað titilsins:

„6. gr.

Stjórns sluákvæði um EB-gerðarviðurkenningu f rir 
re lker  eða re a óp sem aðskilinnar tækni-

ein ingar að ví er varðar losun og aðgang að uppl s-
ingum um viðgerðir og við ald

6)  Í stað d-liðar 4. mgr. 7. gr. kemur eftirfarandi:

„d)  vottorðið um aðgang að upplýsingum um innbyggða 
greiningarker ð og um viðgerðir og viðhald 
ökutækis,“,
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7)  Í stað d-liðar 1. mgr. 14. gr. kemur eftirfarandi:

„d) kröfum að því er varðar tilraunaprófun á færanlegu 
mæliker  fyrir losun þegar gerðarviðurkenning fer 
fram og öllum viðbótarkröfum að því er varðar prófun 
ökutækja sem eru í notkun utan lotu sem kveðið er á 
um í þessari reglugerð,“,

8)  Í stað fyrstu undirgreinar 1. mgr. 15. gr. komi eftirfarandi:

„Framleiðandinn skal tryggja að endurnýjunarmengu
narvarnarbúnaður sem ætlaður er til ísetningar í EB-
gerðarviðurkennd hrey lker  eða ökutæki sem falla undir 
reglugerð (EB) nr. 595/2009 sé EB-gerðarviðurkenndur 
sem aðskilin tæknieining í samræmi við kröfur þessarar 
greinar og 1. gr. a, 16. og 17. gr.“

9)  Í stað 3. mgr. 16. gr. komi eftirfarandi:

„3.  Framleiðandinn skal leggja fram vottorð um aðgang 
að upplýsingum um innbyggða greiningarker ð og um 
viðgerðir og viðhald ökutækis.“,

10)  Ákvæðum I., II., III., VI., X., XI. og XIII. viðauka er 
breytt í samræmi við I. viðauka við þessa tilskipun,

11)  Nýr XVII. viðauki bætist við og texti hans kemur fram í 
II. viðauka við þessa reglugerð.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja 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 23. janúar 2012.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 forseti.

 José Manuel BARROSO

______
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I. VIÐAUKI

Ákvæðum I., II., III., VI., X., XI. og XIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 582/2011 er breytt sem hér segir:

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

a)  Í stað liðar 1.2 komi eftirfarandi:

„1.2.  Kröfur um gerðarviðurkenningu sem er takmörkuð við ákveðna okka eldsneytis í tilviki rafkveikju-
hrey a sem eru knúnir jarðgasi eða jótandi jarðolíugasi

 Gerðarviðurkenning sem er takmörkuð við ákveðna okka eldsneytis skal veitt með fyrirvara um 
kröfurnar sem tilgreindar eru í liðum 1.2.1 til 1.2.2.2.“,

b)  Í stað liðar 5.3.3 komi eftirfarandi:

„5.3.3.  Sýna skal fram á að snúningsvægismerki frá rafstýrieiningunni uppfylli kröfur liða 5.2.2 og 5.2.3 
með stofnhrey inum þegar hrey la  er ákvarðað í samræmi við XIV. viðauka og þegar HSC-
prófun er framkvæmd í samræmi við III. viðauka ásamt prófun utan lotu á rannsóknarstofu við 
gerðarviðurkenningu, í samræmi við 6. lið VI. viðauka.“,

c)  Á eftir lið 5.3.3 bætist við eftirfarandi liður 5.3.3.1:

„5.3.3.1.  Sýna skal fram á að snúningsvægismerki frá rafstýrieiningunni uppfylli kröfur liða 5.2.2 og 5.2.3 
fyrir alla hrey a í hrey ahópnum þegar hrey la  er ákvarðað í samræmi við XIV. viðauka. Í 
þessum tilgangi skal gera viðbótarmælingar við mismunandi hlutaálag og snúningshraða (t.d. við 
hami HSC-prófunarinnar og nokkra punkta í viðbót sem valdir eru af handahó ).“,

d)  Í 4. viðbæti bætist við eftirfarandi 3. hluti í fyrirmyndum að upplýsingaskjali:

„3. HLUTI

AÐ AN UR AÐ U SIN UM UM VIÐ ERÐIR O  VIÐ A D ÖKUTÆKJA

16. AÐGANGUR AÐ UPPLÝSINGUM UM VIÐGERÐIR OG VIÐHALD ÖKUTÆKJA

16.1. Veffang fyrir aðalvefsetrið með aðgang að upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja

16.1.1. Dagsetning þegar það verður aðgengilegt (eigi síðar en sex mánuðum frá dagsetningu 
gerðarviðurkenningarinnar)

16.2. Skilmálar og skilyrði fyrir aðgang að vefsetrinu

16.3. Snið upplýsinga um viðgerðir og viðhald sem aðgengilegar eru á vefsetrinu“

e)  Í 5. viðbæti, í viðbót við EB-gerðarviðurkenningarvottorðið, bætist við eftirfarandi liður 1.4.4 á eftir lið 1.4.3:

„1.4.4. ilraunaprófun  færanlegu mæliker  fyrir losun

a a 6a

Tilraunaprófun á færanlegu mæliker  f rir losun

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

Lýsing á ökutækinu (t.d. tegund 
ökutækis, frumgerð)

Fullnægjandi-ófullnægjandi 
niðurstöður (7)

CO THC NMHC CH4 NOx Massi 
efnisagna

Samræmisstuðull í vinnuglugga

Samræmisstuðull fyrir glugga-
massa koltvísýrings
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Upplýsingar um ferð Þéttbýli Dreifbýli Hraðbraut

Hlutar af tímalengd ferðar sem ein-
kennast af akstri í þéttbýli, dreifbýli 
og á hraðbrautum, eins og lýst er í 
lið 4.5. í II. viðauka reglugerðar 
(EB) nr. 582/2011

Hlutar af tímalengd ferðar sem 
einkennast af hröðun, hraða-
minnkun, stöðugum hraða og kyrr-
stöðu, eins og lýst er í lið 4.5.5. 
í II. viðauka reglugerðar (EB) 
nr. 582/2011

Lágmark Hámark

Meðala  í vinnuglugga (%)

Tímalengd glugga fyrir massa kol-
tvísýrings (s)

Vinnugluggi: hundraðshluti gildra 
glugga

Massagluggi koltvísýrings: 
hundraðs hluti gildra glugga

Samkvæmnishlutfall eldsneytis-
notkunar“

f)  Í 7. viðbæti, í viðbót við EB-gerðarviðurkenningarvottorðið, bætist við eftirfarandi liður 1.4.4. á eftir lið 1.4.3:

„1.4.4. ilraunaprófun  færanlegu mæliker  fyrir losun

a a 6a

Tilraunaprófun á færanlegu mæliker  f rir losun

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

Lýsing á ökutækinu (t.d. tegund 
ökutækis, frumgerð)

Fullnægjandi-ófullnægjandi 
niðurstöður (7)

CO THC NMHC CH4 NOx Massi 
efnisagna

Samræmisstuðull í vinnuglugga

Samræmisstuðull fyrir massa-
glugga koltvísýrings

Upplýsingar um ferð Þéttbýli Dreifbýli Hraðbraut

Hlutar af tímalengd ferðar sem 
einkennast af akstri í þéttbýli, 
dreifbýli og á hraðbrautum, eins 
og lýst er í lið 4.5. í II. viðauka 
reglugerðar (EB) nr. 582/2011

Hlutar af tímalengd ferðar sem 
einkennast af hröðun, hraða-
minnkun, stöðugum hraða og 
kyrr stöðu, eins og lýst er í lið 
4.5.5. í II. viðauka reglugerðar 
(EB) nr. 582/2011

Lágmark Hámark

Meðala  í vinnuglugga (%)

Tímalengd glugga fyrir massa 
koltvísýrings (s)

Vinnugluggi: hundraðshluti 
gildra glugga

Massagluggi koltvísýrings: 
hundraðshluti gildra glugga

Samkvæmnishlutfall eldsneytis-
notkunar“
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2)  Ákvæðum II. viðauka er breytt sem hér segir:

a)  Eftirfarandi liðir 10.1.12.5.1 til 10.1.12.5.5 bætast við lið 10.1.12:

„10.1.12.5.1. Niðurstöður línulegs aðhvarfs sem lýst er í lið 3.2.1 í 1. viðbæti þennan viðauka, þ.m.t. hallatala 
aðhvarfslínu m, ákvörðunarstuðull r2, og skurðpunktur b á y-ás aðhvarfslínunnar.

10.1.12.5.2.  Niðurstöður könnunar á samkvæmni gagna rafstýrieiningarinnar í samræmi við lið 3.2.2 í 
1. viðbæti þessa viðauka.

10.1.12.5.3.  Niðurstöður könnunar á samkvæmni eldsneytisnotkunar miðað við snúningshraða og álag í 
samræmi við lið 3.2.3 í 1. viðbæti þessa viðauka, þ.m.t. reiknuð eldsneytisnotkun miðað við 
snúningshraða og álag og hlutfall reiknaðrar eldsneytisnotkunar miðað við snúningshraða og 
álag úr mælingu með færanlegu mæliker  fyrir losun og tilgreindrar eldsneytisnotkunar miðað 
við snúningshraða og álag vegna HTC-prófunar.

10.1.12.5.4.  Niðurstöður könnunar á samkvæmni kílómetramælisins í samræmi við lið 3.2.4 í 1. viðbæti þessa 
viðauka.

10.1.12.5.5.  Niðurstöður könnunar á samkvæmni loftþrýstings í samræmi við lið 3.2.5 í 1. viðbæti þessa 
viðauka.“,

b)  Eftirfarandi liðir 4.3.1.1, 4.3.1.2 og 4.3.1.3 bætist við á eftir lið 4.3.1 í 1. viðbæti:

„4.3.1.1.  Ef hundraðshluti gildra glugga er lægri en 50% skulu gögnin metin að nýju á grundvelli lengri 
tímalengdar glugga. Þetta næst með því að lækka gildið 0,2 í formúlunni í lið 4.3.1 í þrepum sem 
nema 0,01 þar til hundraðshluti gildra glugga er jafn eða meiri en 50%.

4.3.1.2.  Lækkaða gildið í ofangreindri formúlu skal í öllu falli ekki vera lægra en 0,15.

4.3.1.3.  Prófunin telst ógild ef hlutfall gildra glugga er lægra en 50% við hámarkstímalengd glugga, reiknað 
í samræmi við liði 4.3.1, 4.3.1.1 og 4.3.1.2. “,

c)  Í stað liðar 2.2 í 4. viðbæti komi eftirfarandi:

„2.2.  Ef punkti á viðmiðunarferli hámarkssnúningsátaks sem er fall af snúningshraða hrey ls hefur ekki verið 
náð við ISC-losunarprófunina með færanlega mæliker nu 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 ha  verið náð eftir að ISC-losunarprófun með færanlega mæliker nu fyrir losun er 
lokið.“,

3)  Eftirfarandi liður 2.1.1 bætist við á eftir lið 2.1 í III. viðauka:

„2.1.1.  Kröfurnar varðandi mælingu á fjölda agna skulu vera þær sem settar eru fram í 4. viðauka C við reglugerð 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49.“,

4)  Ákvæðum VI. viðauka er breytt sem hér segir:

a)  Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 6. lið:

i.  Í stað fyrirsagnarinnar komi eftirfarandi:

„6.  PRÓFUN Á LOSUN UTAN LOTU Á RANNSÓKNARSTOFU Í TENGSLUM VIÐ GERÐAR-
VIÐURKENNINGU OG PRÓFUN ÖKUTÆKJA VIÐ GERÐARVIÐURKENNINGU“,

ii.  Í stað liðar 6.1.3 komi eftirfarandi:

„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

Framkvæma skal tilraunaprófun með færanlegu mæliker  fyrir losun við gerðarviðurkenningu 
með því að prófa stofnhrey linn í ökutæki með aðferðinni sem lýst er í 1. viðbæti þessa viðauka.

Frekari kröfur varðandi prófun ökutækja sem eru í notkun verða tilgreindar síðar í samræmi við 3. 
mgr. 14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 582/2011.“,
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iii.  Eftirfarandi liðir 6.1.3.1 og 6.1.3.2 bætist við á eftir lið 6.1.3:

„6.1.3.1.  Framleiðandinn má velja ökutækið sem skal notað í prófun, en valið er háð samþykki viður-
kenningary rvaldsins. Eiginleikar ökutækisins sem er notað við tilraunaprófun með færanlegu 
mæliker  fyrir losun skulu vera dæmigerðir fyrir ökutækja okkinn sem hrey lker ð er ætlað 
fyrir. Ökutækið má vera frumgerð.

6.1.3.2.  Að beiðni viðurkenningary rvaldsins má prófa annan hrey l innan hrey lhópsins eða 
jafngildan hrey l sem er dæmigerður fyrir annan okk ökutækja.“,

b)  Eftirfarandi 1. viðbætir bætist við:

„1. viðbætir

Tilraunaprófun með færanlegu mæliker  f rir losun við gerðarviðurkenningu

1.   INNGANGUR

 Í þessum viðbæti er lýst aðferðinni fyrir tilraunaprófun með færanlegu mæliker  fyrir losun við 
gerðarviðurkenningu.

2.   PRÓFUNARÖKUTÆKI

2.1. Ökutækið sem er notað við tilraunaprófun með færanlegu mæliker  fyrir losun skal vera dæmigert fyrir 
ökutækja okkinn sem hrey lker ð er ætlað fyrir. Ökutækið má vera frumgerð eða raðsmíðað ökutæki 
sem hefur verið breytt.

2.2.  Sýna skal fram á tiltækileika og samræmi gagnastreymis frá rafstýrieiningu (t.d. með því að fara eftir 
ákvæðum 5. liðar II. viðauka þessarar reglugerðar).

3.   AÐSTÆÐUR VIÐ PRÓFUN

3.1.  Farm ungi kutækis

 Farmþungi ökutækisins skal vera 50 til 60% af hámarksfarmþunga ökutækisins í samræmi við II. 
viðauka.

3.2.  Um ver sskil rði

 Prófunin skal framkvæmd við umhver sskilyrði sem lýst er í lið 4.2 í II. viðauka.

3.3.  Hitastig á kælivökva hrey ls skal vera í samræmi við lið 4.3 í II. viðauka.

3.4.  Eldsne ti  smurefni og virkt efni

 Eldsneyti, smurolía og virkt efni eftirmeðferðarker s fyrir útblástursloft skulu vera samkvæmt ákvæðum 
liða 4.4 til 4.4.3 í II. viðauka.

3.5.  Kr fur varðandi akstur og ferðir

 Kröfur að því er varðar akstur og ferðir skulu vera þær sem lýst er í liðum 4.5 til 4.6.8 í II. viðauka.

4.   MAT Á LOSUN

4.1.  Prófunin skal framkvæmd og niðurstöður úr prófuninni reiknaðar út í samræmi við 6. lið II. viðauka.

5.   SKÝRSLA

5.1.  Tækniskýrsla sem lýsir tilraunaprófuninni með færanlegu mæliker  fyrir losun skal sýna aðgerðir og 
niðurstöður og veita að lágmarki eftirfarandi upplýsingar:

a)  Almennar upplýsingar eins og lýst er í liðum 10.1.1 til 10.1.1.14 í II. viðauka.

b)  Skýringar á því hvers vegna ökutæki (7) sem er notað/eru notuð við prófunina teljist dæmigerð fyrir 
ökutækja okkinn sem hrey lker ð er ætlað fyrir.

c)  Upplýsingar um prófunarbúnað og prófunargögn eins og lýst er í liðum 10.1.3 til 10.1.4.8 í II. 
viðauka.

d)  Upplýsingar um hrey linn sem prófaður er eins og lýst er í liðum 10.1.5 til 10.1.5.20 í II. viðauka.

(7) Eitt ökutæki eða eiri ökutæki ef um er að ræða aukahrey l.“,
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e)  Upplýsingar um ökutækið sem notað er í prófunum eins og lýst er í liðum 10.1.6 til 10.1.6.18 í II. 
viðauka.

f)  Upplýsingar um eiginleika akstursleiðarinnar eins og lýst er í liðum 10.1.7 til 10.1.7.7 í II. viðauka.

g)  Upplýsingar um augnabliksmæld gögn eins og lýst er í liðum 10.1.8 til 10.1.9.24 í II. viðauka.

h)  Upplýsingar um meðaltalsreiknuð og samþætt gögn eins og lýst er í liðum 10.1.10 til 10.1.10.12 í 
II. viðauka.

i)  Fullnægjandi-ófullnægjandi niðurstöður eins og lýst er í liðum 10.1.11 til 10.1.11.13 í II. viðauka.

j)  Upplýsingar um sannprófun prófunar eins og lýst er í liðum 10.1.12 til 10.1.12.5 í II. viðauka.

5)  Ákvæðum X. viðauka er breytt sem hér segir:

a)  Í stað þriðju málsgreinar í lið 2.4.1 komi eftirfarandi:

 „Framleiðandinn getur beitt annað hvort öllum ákvæðum þessa viðauka og XIII. viðauka þessarar reglugerðar 
eða öllum ákvæðum XI. og XVI. viðauka reglugerðar (EB) nr. 692/2008.“,

b)  Eftirfarandi breytingar eru gerðar á lið 2.4.2:

i.  Fyrirsögnin falli brott,

ii.  Eftirfarandi málsgrein bætist við:

 „Framleiðanda skal ekki vera heimilt að nýta sér annars konar ákvæði sem eru tilgreind í þessum lið vegna 
eiri en 500 hrey a á ári.“,

c)  Liður 2.4.3 falli niður,

d)  Ákvæðum 2. viðbætis er breytt sem hér segir:

i.  Í stað liðar 2.2.1 komi eftirfarandi:

„2.2.1. Þegar ákvörðun er tekin um hvort samþykkja skuli þá vöktun á frammistöðu sem framleiðandinn 
velur, skal viðurkenningary rvald taka tillit til tæknilegra upplýsinga sem framleiðandinn hefur 
látið í té.“,

ii.  Í stað liðar 2.2.2.1 og 2.2.2.2 komi eftirfarandi:

„2.2.2.1. Prófun á hæ  skal fara fram með sama hætti og tilgreint er í lið 6.3.2 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 stofnhrey ls hóps hrey a með innbyggðu greiningarker .“,

iii.  Í stað liðar 2.2.3 komi eftirfarandi:

„2.2.3. Viðmiðin að því er varðar vöktun á frammistöðu, sem samþykkt hafa verið fyrir stofnhrey linn, 
teljast gilda um alla aðra hrey a í hópi hrey a með innbyggðu greiningarker  án þess að sýna þur  
fram á það frekar.“,

iv.  Eftirfarandi liðir 2.2.4 og 2.2.4.1 bætist við á eftir lið 2.2.3:

„2.2.4.  Samkvæmt samkomulagi milli framleiðanda og viðurkenningary rvalda skal vera hægt að aðlaga 
viðmiðunarmörk frammistöðu fyrir aðra hrey a í hrey ahóp með innbyggðu greiningarker  
til að gera ráð fyrir mismunandi hönnunarþáttum (t.d. stærð kælis útblásturshringrásar). Slíkt 
samkomulag skal byggja á tæknilegum þáttum sem sýna fram á að það sé viðeigandi.

2.2.4.1.  Að beiðni viðurkenningary rvalds má setja annan hrey l í hópi hrey a með innbyggðu 
greiningarker  í viðurkenningarferlið sem lýst er í lið 2.2.2.“,
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v.  Í stað liðar 2.3.1 komi eftirfarandi:

„2.3.1.  Að því er varðar að sýna fram á frammistöðu valins vaktara innbyggðs greiningarker s í hópi 
hrey a með innbyggðu greiningarker  skal íhlutur, sem hefur verið spillt, vera hæfur fyrir 
stofnhrey l hóps hrey a með innbyggðu greiningarker , í samræmi við lið 6.3.2 í viðauka 9B 
við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49.“,

vi.  Á eftir lið 2.3.1 bætist við eftirfarandi liður 2.3.2:

„2.3.2.  Ef um er að ræða annan hrey l sem hefur verið prófaður í samræmi við lið 2.2.4.1 skal íhluturinn, 
sem hefur verið spillt, vera hæfur fyrir þann hrey l, í samræmi við lið 6.3.2 í viðauka 9B við 
reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49.“,

6)  Eftirfarandi breytingar eru gerðar á XI. viðauka:

 Í 1. viðbæti bætist við eftirfarandi nýr liður í fyrirmynd að upplýsingaskjali:

AÐ AN UR AÐ U SIN UM UM VIÐ ERÐIR O  VIÐ A D ÖKUTÆKJA

2. AÐGANGUR AÐ UPPLÝSINGUM UM VIÐGERÐIR OG VIÐHALD ÖKUTÆKJA

2.1. Veffang fyrir aðalvefsetrið með aðgang að upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja

2.1.1. Dagsetning þegar það verður aðgengilegt (eigi síðar en sex mánuðum frá dagsetningu 
gerðarviðurkenningarinnar)

2.2. Skilmálar og skilyrði fyrir aðgang að vefsetrinu

2.3. Snið upplýsinga um viðgerðir og viðhald sem aðgengilegar eru á vefsetrinu“

7)  Ákvæðum XIII. viðauka er breytt sem hér segir:

a)  Í stað þriðju málsgreinar í lið 2.1. komi eftirfarandi:

 „Framleiðandinn getur beitt annað hvort öllum ákvæðum þessa viðauka og X. viðauka þessarar reglugerðar 
eða öllum ákvæðum XI. og XVI. viðauka reglugerðar (EB) nr. 692/2008.“,

b)  Í stað liðar 4.2 komi eftirfarandi:

„4.2.  Skjáker  innbyggða greiningarker sins, 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 
greiningarker sins (þ.e. bilanavísir) eða annars viðhalds á hrey i. Ekki skal vera mögulegt að slökkva á 
viðvörunarker nu eða sjónrænum viðvörunum með skönnunartæki ef orsök viðvörunarinnar hefur ekki 
verið leiðrétt. Skilyrðum fyrir því að viðvörunarker  og sjónrænar viðvaranir séu gerð virk og óvirk er 
lýst í 2. viðbæti þessa viðauka.“,

c)  Í stað fyrstu málsgreinar í lið 5.3. komi eftirfarandi:

 „Væga þvingunarker ð fyrir ökumann skal minnka tiltækt hámarkssnúningsvægi hrey ls á öllu snúningshraða-
sviðinu um 25 % á milli hæsta snúningsvægishraða og rofstaðs gangráðs eins og lýst er í 3. viðbæti. Tiltækt 
minnkað hámarkssnúningsvægi hrey ls undir toppgildi snúningsvægis áður en minnkun snúningsvægis er 
beitt skal ekki vera meira en minnkað snúningsvægi á þeim hraða.“,

d)  Í stað liðar 5.5 komi eftirfarandi:

„5.5.  Þvingunarker  fyrir ökumann skal virkjað með þeim hætti sem mælt er fyrir um í liðum 6.3, 7.3, 8.5 og 
9.4.“,

e)  Í stað liðar 6.3.1 og 6.3.2 komi eftirfarandi:

„6.3.1.  Væga þvingunarker ð sem lýst er í lið 5.3 skal virkjað og síðan gert virkt í samræmi við kröfurnar 
í þeim lið ef magn virks efnis í geyminum fyrir virka efnið fer niður fyrir 2,5 % af tilgreindu 
heildarrúmtaki hans eða hærra hlutfall að vali framleiðanda.
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6.3.2.  Ö uga þvingunarker ð sem lýst er í lið 5.4 skal virkjað og síðan gert virkt í samræmi við kröfurnar í 
þeim lið ef geymirinn fyrir virka efnið er tómur (þ.e. ef skömmtunarker ð 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.“,

f)  Í stað liðar 7.3.1 og 7.3.2 komi eftirfarandi:

„7.3.1.  Væga þvingunarker ð sem lýst er í lið 5.3 skal virkjað og síðan gert virkt í samræmi við kröfurnar í 
þeim lið ef gæði virks efnis eru ekki leiðrétt innan 10 klukkustunda, sem hrey llinn er í gangi, frá því 
að viðvörunarker  ökumanns sem lýst er í lið 7.2 er gert virkt.

7.3.2.  Ö uga þvingunarker ð sem lýst er í lið 5.4 skal virkjað og síðan gert virkt í samræmi við kröfurnar í 
þeim lið ef gæði virks efnis eru ekki leiðrétt innan 20 klukkustunda, sem hrey llinn er í gangi, frá því 
að viðvörunarker  ökumanns sem lýst er í lið 7.2 er gert virkt.“,

g)  Í stað liðar 8.5.1 og 8.5.2 komi eftirfarandi:

„8.5.1. Væga þvingunarker ð sem lýst er í lið 5.3 skal virkjað og síðan gert virkt í samræmi við kröfurnar í 
þeim lið ef villa í notkun eða tru un á skömmtun virka efnisins er ekki leiðrétt innan 10 klukkustunda, 
sem hrey llinn er í gangi, frá því að viðvörunarker  ökumanns sem lýst er í liðum 8.4.1 og 8.4.2 er 
gert virkt.

8.5.2.  Ö uga þvingunarker ð sem lýst er í lið 5.4 skal virkjað og síðan gert virkt í samræmi við kröfurnar í 
þeim lið ef villa í notkun eða tru un á skömmtun virka efnisins er ekki leiðrétt innan 20 klukkustunda, 
sem hrey llinn er í gangi, frá því að viðvörunarker  ökumanns sem lýst er í liðum 8.4.1 og 8.4.2 er 
gert virkt.“,

h)  Í stað liðar 9.2.2.1 komi eftirfarandi:

„9.2.2.1.  Sérstakur teljari skal vakta hindraðan útblásturshringrásarloka. Teljari fyrir útblásturshringrásarloka 
skal telja fjölda klukkustunda sem hrey llinn er í gangi, sem staðfest er að greiningarkóði bilana 
sem tengist hindruðum útblásturshringrásarloka sé virkur.“,

i)  Í stað liðar 9.4.1 og 9.4.2 komi eftirfarandi:

„9.4.1.  Væga þvingunarker ð sem lýst er í lið 5.3 skal virkjað og síðan gert virkt í samræmi við kröfurnar í 
þeim lið ef bilun sem tilgreind er í lið 9.1 er ekki leiðrétt innan 36 klukkustunda, sem hrey llinn er í 
gangi, frá því að viðvörunarker  ökumanns sem lýst er í lið 9.3 er gert virkt.

9.4.2.  Ö uga þvingunarker ð sem lýst er í lið 5.4 skal virkjað og síðan gert virkt í samræmi við kröfurnar í 
þeim lið ef bilun sem tilgreind er í lið 9.1 er ekki leiðrétt innan 100 klukkustunda, sem hrey llinn er í 
gangi, frá því að viðvörunarker  ökumanns sem lýst er í lið 9.3 er gert virkt.“,

j)  Ákvæðum 1. viðbætis er breytt sem hér segir:

i.  Í stað liðar 3.2.3 komi eftirfarandi:

„3.2.3.  Til að sýna fram á virkjun viðvörunarker sins í tilviki bilana sem rekja má til þess að átt ha  verið 
við ker ð, sbr. skilgreiningu í 9. lið þessa viðauka, skal valið fara fram í samræmi við eftirfarandi 
kröfur:“,

ii.  Í stað a- og b-liðar í lið 3.3.6.2. komi eftirfarandi:

„a)  viðvörunarker ð hefur verið virkjað með tiltæku magni virks efnis sem er 10 % eða meira af rúmtaki 
geymisins fyrir virka efnið,

b)  „samfellda“ viðvörunarker ð 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 þessa viðauka.“,

iii.  Í stað liðar 3.4 komi eftirfarandi:

„3.4.  Tilraunaprófun á virkjun viðvörunarker sins telst vera lokið að því er varðar magn virks efnis 
ef viðvörunarker ð hefur verið virkjað með réttum hætti í lok hverrar tilraunaprófunar sem 
framkvæmd er samkvæmt lið 3.2.1.“,
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iv.  Á eftir lið 3.4 bætist við eftirfarandi liður 3.5:

„3.5.  Tilraunaprófun á virkjun viðvörunarker sins telst vera lokið að því er varðar greiningarkóða bilunar 
ef viðvörunarker ð hefur verið virkjað með réttum hætti og greiningarkóði hinnar völdu bilunar 
hefur fengið stöðuna sem sýnd er í tö u 1 í 2. viðbæti þessa viðauka í lok hverrar tilraunaprófunar 
sem framkvæmd er samkvæmt lið 3.2.1.“,

v.  Í stað liðar 4.2 komi eftirfarandi:

„4.2.  Prófunarröðin skal sýna fram á virkjun þvingunarker sins í tilviki skorts á virku efni og í tilviki 
bilunar sem skilgreind er í liðum 7, 8 eða 9 í þessum viðauka.“,

vi.  Í stað a-liðar í lið 4.3 komi eftirfarandi:

„a)  skal viðurkenningary rvald velja, auk skorts á virku efni, eina af bilununum sem skilgreindar eru í 
liðum 7, 8 eða 9 í þessum viðauka sem áður hafa verið notaðar við tilraunaprófun viðvörunarker sins,“,

vii.  Í stað inngangssetningar liðar 4.4. komi eftirfarandi:

 „Framleiðandi skal að auki sýna fram á starfsemi þvingunarker sins við þau bilanaskilyrði sem skilgreind 
eru í liðum 7, 8 eða 9 í þessum viðauka og ekki hafa verið valin til notkunar í tilraunaprófunum af því tagi 
sem lýst er í liðum 4.1, 4.2 og 4.3.“,

viii. Í stað liðar 4.5.2 komi eftirfarandi:

„4.5.2.  Þegar verið er að kanna viðbrögð ker sins við skorti á virku efni í geyminum skal keyra 
hrey lker ð þar til tiltækt magn virks efnis er komið niður í 2,5% af tilgreindu heildarrúmtaki 
geymisins eða gildið sem framleiðandi hefur tilgreint að væga þvingunarker ð skuli virkjað við í 
samræmi við lið 6.3.1 í þessum viðauka.“,

ix.  Í stað liðar 4.6.4 komi eftirfarandi:

„4.6.4.  Sýnt hefur verið fram á virkjun ö uga þvingunarker sins ef framleiðandi hefur sýnt 
gerðarviðurkenningary rvaldi fram á að nauðsynlegur hraðatakmörkunarbúnaður ökutækisins 
ha  verið virkjaður í lok hverrar tilraunaprófunar sem framkvæmd er samkvæmt liðum 4.6.2 og 
4.6.3.“,

x.  Í stað liðar 5.2 komi eftirfarandi:

„5.2.  Þegar framleiðandi sækir um viðurkenningu hrey ls eða hrey ahóps sem aðskilinnar tæknieiningar 
skal hann láta viðurkenningary rvaldinu í té gögn sem sýna að upplýsingamappan varðandi 
ísetningu samrýmist ákvæðum liðar 2.2.4 í þessum viðauka um ráðstafanir sem eiga að tryggja að 
ökutækið uppfylli kröfur þessa viðauka varðandi ö uga þvingun þegar það er notað á vegum eða 
annars staðar eftir því sem við á.“,

xi.  Í stað liðar 5.4.2 komi eftirfarandi:

„5.4.2.  Framleiðandinn skal velja eina af bilununum sem skilgreindar eru í liðum 6 til 9 í þessum viðauka 
og hún sett inn í eða líkt eftir henni í hrey lker nu í samráði við viðurkenningary rvöld.“,

k)  Í stað inngangssetningar liðar 4.1.1 í 2. viðbæti komi eftirfarandi:

 „Til að uppfylla kröfur þessa viðauka skal ker ð innihalda mm teljara hið minnsta sem skrá fjölda 
klukkustunda sem hrey llinn hefur verið í notkun á meðan ker ð hefur skynjað einhverja eftirfarandi bilana:“,

l)  Í stað e-liðar í lið 3.1 í 5. viðbæti komi eftirfarandi:

„e)  fjölda upphitunarlota og fjölda notkunarstunda hrey ls síðan skráðar „upplýsingar um NOx-
varnarráðstafanir“ voru hreinsaðar vegna viðhalds eða viðgerðar,“.

______
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II. VIÐAUKI

„XVII. VIÐAUKI

AÐGANGUR AÐ UPPLÝSINGUM UM INNBYGGÐ GREININGARKERFI ÖKUTÆKIS OG UM 
VIÐGERÐIR OG VIÐHALD ÖKUTÆKIS

1.  INNGANGUR

1.1.  Í þessum viðauka er mælt fyrir um tæknilegar kröfur um aðgang að upplýsingum um innbyggða greiningarker ð 
og um viðgerðir og viðhald ökutækis.

2.  KRÖFUR

2.1.  Upplýsingar um innbyggt greiningarker  ökutækis og um viðgerðir og viðhald ökutækis sem tiltækar eru 
á vefsetrum skulu fylgja sameiginlegum staðli sem um getur í 1. mgr. 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 595/2009. 
Þar til þessi staðall hefur verið samþykktur skulu framleiðendur veita aðgang að upplýsingum um innbyggða 
greiningarker ð og um viðgerðir og viðhald ökutækis á staðlaðan hátt sem er án mismununar gagnvart 
viðurkenndum seljendum og viðgerðarverkstæðum að því er varðar þjónustu og aðgang.

 Þeir sem óska eftir að afrita eða endurbirta upplýsingarnar skulu semja beint við viðkomandi framleiðanda. 
Upplýsingar sem varða efni til þjálfunar skulu einnig vera aðgengilegar, en heimilt er að setja þær fram með 
öðrum miðlum en vefsetrum.

 Upplýsingar um alla hluti sem ökutækið er búið af framleiðandanum, eins og auðkennt er með verksmiðjunúmeri 
ökutækisins og öðrum viðmiðunum, svo sem hjólhaf, hrey lafköst, búnaðarstig eða valkostir, og sem hægt er að 
skipta út fyrir varahluti sem framleiðandinn hefur á boðstólum fyrir viðurkennda viðgerðar- eða söluaðila eða 
þriðju aðila, með vísun í hlutanúmer upprunalegs búnaðar eða hlutar, skulu veittar í gagnagrunni með greiðum 
aðgangi fyrir óháða rekstraraðila.

 Í gagnagrunninum skulu vera verksmiðjunúmer ökutækis, hlutanúmer upprunalegra hluta eða búnaðar, 
heiti upprunalegra hluta eða búnaðar, upplýsingar um gildistíma (í gildi frá dagsetningu og til dagsetningar), 
eiginleikar m.t.t. ísetningar og eiginleikar uppbyggingar, þar sem það á við.

 Upplýsingarnar í gagnagrunninum skulu uppfærðar reglulega. Uppfærslurnar skulu einkum ná til allra breytinga 
á einstökum ökutækjum eftir framleiðslu þeirra ef þær upplýsingar eru aðgengilegar viðurkenndum seljendum.

2.2.  Opna skal fyrir aðgang óháðra rekstraraðila að öryggisþáttum ökutækja, sem viðurkenndir seljendur og 
viðgerðarverkstæði nota, sem skulu varðir með öryggistækni í samræmi við eftirfarandi kröfur:

a)  við gagnaskipti skal tryggja trúnað, heilleika og vörn gegn endurtekningu,

b)  nota skal staðalinn https//ssl-tls (RFC4346),

c)  nota skal öryggisvottorð í samræmi við ISO 20828 við gagnkvæma sannvottun óháðra rekstraraðila og 
framleiðenda,

d)  einkalykill óháða rekstraraðilans skal varinn með öruggum vélbúnaði.

 Samráðsvettvangurinn um aðgang að upplýsingum um ökutæki sem um getur í 2. gr. h skal tilgreina mæliþætti, 
að því er varðar að kröfurnar séu uppfylltar, samkvæmt nýjustu tækni. Veita skal óháðum rekstraraðila samþykki 
og ley  í þessu skyni á grundvelli skjala sem sýna fram á að hann stundi lögmæta starfsemi og ha  ekki verið 
sakfelldur fyrir glæpastarfsemi.

2.3.  Endurforritun á stýrieiningum skal gerð í samræmi við ISO 22900-2, SAE J2534 eða TMC RP1210B með 
vélbúnaði sem er óháður einkaley . Einnig má nota skil öt fyrir íðnet (Ethernet), raðtengiskapal eða staðarnet 
og annars konar miðla á borð við geisladiska, stafræna mynddiska eða hál eiðaraminni fyrir upplýsinga- og 
afþreyingarker  (t.d. leiðsöguker , síma), en með þeim skilyrðum að ekki þur  neinn einkaley sbundinn 
samskiptahugbúnað (t.d. rekla eða hugbúnaðarviðbætur) eða vélbúnað. Að því er varðar fullgildingu á samhæ  
sérhugbúnaðar framleiðandans og samskiptaskil ötum ökutækisins (vehicle communication interfaces, VCI) 
sem eru í samræmi við ISO 22900, SAE J2534 eða TMC RP1210B, skal framleiðandinn annað hvort bjóða 
fullgildingu á samskiptaskil ötum ökutækisins frá óháðum aðilum eða láta í té upplýsingar og lána sérhæfðan 
vélbúnað sem þarf til að framleiðandi samskiptaskil ata ökutækisins geti framkvæmt fullgildinguna sjálfur. 
Skilyrði 1. mgr. 2. gr. f skulu gilda um gjald fyrir slíka fullgildingu eða upplýsingar og vélbúnað.

2.4.  Kröfurnar í lið 2.3 gilda ekki um endurforritun á hraðatakmörkunarbúnaði og skráningarbúnaði.

2.5.  Allir greiningarkóðar bilana sem tengjast losun skulu vera í samræmi við X. viðauka.
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2.6.  Að því er varðar aðgang að upplýsingum um innbyggða greiningarker ð og um viðgerðir og viðhald ökutækis, 
aðrar en þær sem tengjast öruggum hlutum ökutækis, skulu kröfur varðandi skráningu vegna notkunar óháðra 
rekstraraðila á vefsvæðum framleiðenda aðeins ná til upplýsinga, sem nauðsynlegar eru vegna staðfestingar á 
hvernig greiða skuli fyrir upplýsingarnar. Vegna upplýsinga sem varða aðgang að öruggum svæðum ökutækisins 
skal óháður rekstraraðili leggja fram vottorð í samræmi við ISO 20828 til að auðkenna sig og viðkomandi 
fyrirtæki og framleiðandinn skal svara með sínu eigin vottorði í samræmi við ISO 20828 til að staðfesta við 
óháða rekstraraðilann að hann sé að fara inn á lögmætt vefsetur viðeigandi framleiðanda. Báðir aðilar skulu halda 
skrá y r þessar færslur sem gefa til kynna ökutækin og breytingar á þeim samkvæmt þessu ákvæði.

2.7.  Framleiðendur skulu gefa upp gerðarviðurkenningarnúmer eftir tegundum á vefsetrum sínum með viðgerðar-
upplýsingum.

2.8.  Ef framleiðandi óskar eftir því skal litið svo á, í tilviki ökutækja í okki M1, M2, N1 og N2 sem eru með ley legan 
hámarksmassa sem er ekki meiri en 7,5 tonn og ökutækja í okki M3, undir okki I, II, A og B, sbr. skilgreiningu 
í I. viðauka við tilskipun 2001/85/EB, sem eru með ley legan hámarksmassa sem er ekki meiri en 7,5 tonn, að 
samræmi við kröfur 5. viðbætis I. viðauka og XIV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008 jafngildi því að 
kröfur þessa viðauka ha  verið uppfylltar.

2.9.  Viðurkenningary rvöld skulu upplýsa framkvæmdastjórnina um kringumstæður hverrar gerðarviðurkenningar 
sem er veitt samkvæmt lið 2.8.

______
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1. viðbætir

Vottorð framleiðanda um aðgang að uppl singum um inn ggða greiningarker ð og um viðgerðir og  
við ald kutækis

(Framleiðandi): …

(Heimilisfang framleiðanda): …

Vottar hér með að

aðgangur sé veittur að upplýsingum um innbyggða greiningarker ð og um viðgerðir og viðhald ökutækis í samræmi 
við:

– ákvæði 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 595/2009 og 2. gr. a í reglugerð (EB) nr. 582/2011,

– ákvæði 6. mgr. 4. gr. reglugerðar (ESB) nr. 582/2011,

– ákvæði 16. liðar 4. viðbætis I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 582/2011,

– ákvæði liðar 2.1 í X. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 582/2011,

– ákvæði XVII. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 582/2011,

að því er varðar gerðir ökutækis, hrey ls, mengunarvarnarbúnaðar sem taldar eru upp í viðhengi við þetta vottorð.

Eftirfarandi undanþágum er beitt: Aðlaganir fyrir viðskiptavini (*) — lítið magn (*) — y rfærsluker  (*).

Aðalvefsetrið þar sem hægt er að nálgast viðeigandi upplýsingar og sem hér með vottast að sé í samræmi við ofangreind 
ákvæði er talið upp í viðhengi við þetta vottorð, ásamt samskiptaupplýsingum um ábyrgan fulltrúa framleiðanda sem 
undirritar hér að neðan.

Ef við á: Framleiðandinn vottar hér með einnig að hafa uppfyllt skylduna sem kveðið er á um í a-lið 1. mgr. 3. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 582/2011 um að veita viðeigandi upplýsingar vegna fyrri viðurkenningar þessara ökutækjagerða 
eigi síðar en sex mánuðum eftir dagsetningu gerðarviðurkenningar.

Gjört í  .........................................................    [staður]

Hinn ....................................................... [dagsetning]

[undirritun] [staða]

(*) Strikið y r það sem á ekki við.

Viðaukar:

– Vefföng,

– Samskiptaupplýsingar.

______



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 16/24 14.3.2013

I. VIÐAUKI

við vottorð framleiðanda um aðgang að uppl singum um inn ggða greiningarker ð og um viðgerðir og 
við ald kutækis

Vefföng sem vísað er til í þessu vottorði:

______
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II. VIÐAUKI

við vottorð framleiðanda um aðgang að uppl singum um inn ggða greiningarker ð og um viðgerðir og 
við ald kutækis

Samskiptaupplýsingar um fulltrúa framleiðandans sem vísað er til í þessu vottorði:

______
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2. viðbætir

Uppl singar um inn ggt greiningarker  kutækisins

1.  Framleiðandi ökutækisins skal veita upplýsingarnar sem kra st er í þessum viðauka til að unnt sé að framleiða hluti 
til endurnýjunar eða viðgerða og greiningartæki og prófunarbúnað sem samrýmast innbyggða greiningarker nu.

2.  Eftirfarandi upplýsingar skal, samkvæmt beiðni, gera aðgengilegar öllum framleiðendum íhluta, greiningartækja 
og prófunarbúnaðar án mismununar:

– Lýsing á gerð og fjölda formeðhöndlunarlota sem eru notaðar við upprunalega gerðarviðurkenningu 
ökutækisins.

– Lýsing á gerð tilraunalotu innbyggða greiningarker sins sem er notuð við upprunalega gerðarviðurkenningu 
ökutækisins að því er varðar íhlut sem er vaktaður með greiningarker nu.

– Ítarlegt skjal þar sem lýst er öllum íhlutum sem eru vaktaðir og þeirri aðferð sem notuð er til að greina bilanir 
og virkja bilanavísi (fastur fjöldi aksturslota eða tölfræðileg aðferð), þ.m.t. skrá y r viðeigandi annars stigs 
mæliþætti fyrir hvern íhlut sem er vaktaður með innbyggða greiningarker nu og skrá y r alla frálagskóða 
innbyggða greiningarker sins og snið þeirra (með skýringum á hverjum kóða og sniði) sem tengjast 
einstökum a rásaríhlutum, sem hafa með losun að gera, og einnig þá sem tengjast einstökum íhlutum, sem 
tengjast ekki losun, þar sem vöktun íhlutarins er notuð til að ákvarða virkjun bilanavísis. Þegar um er að 
ræða ökutækjagerðir þar sem notaður er samskiptatengill í samræmi við ISO 15765-4 „Road vehicles — 
Diagnostics on Controller Area Network (CAN) — part 4: Requirements for emissions-related systems“ skal 
leggja fram heildarskýringu á gögnunum sem fást í þjónustunni $ 05 Test ID $ 21 til FF og gögnunum sem 
fást í þjónustunni $ 06 og heildarskýringu á gögnunum sem fást í þjónustunni $ 06 Test ID $00 til FF fyrir 
hvert vöktunarkenni innbyggða greiningarker sins.

 Ef notaðir eru aðrir staðlar fyrir samskiptareglur skal veita jafngilda heildarskýringu.

 Þessar upplýsingar má setja fram í tö u eins og þeirri sem fer hér á eftir:

 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 hrey ls, A/F hamur, hiti í hvarfakút | Tvær lotur af gerð 1 | Gerð 1 |

3. Uppl singar sem eru nauðs nlegar vegna framleiðslu á greiningartækjum

 Til að auðvelda útvegun á almennum greiningartækjum fyrir viðgerðarverkstæði, sem gera við eiri en eina gerð 
ökutækja, skulu framleiðendur ökutækja veita aðgang að upplýsingunum, sem um getur í liðum 3.1, 3.2 og 3.3, 
á vefsetrum sínum um viðgerðarupplýsingar. Þar skulu vera upplýsingar um allar aðgerðir greiningartækisins og 
allir tenglar við viðgerðarupplýsingar og leiðbeiningar um bilanaleit. Heimilt er að leggja hó egt gjald á aðgang 
að upplýsingunum.

3.1. Upplýsingar um samskiptareglur

 Veita skal eftirfarandi upplýsingar, sem skulu vera okkaðar samkvæmt tegund ökutækis, gerð og afbrigði eða 
annarri nothæfri skilgreiningu, eins og t.d. verksmiðjunúmer ökutækis eða auðkenni ökutækis og ker s:

a)  öll viðbótarupplýsingaker  um samskiptareglur sem eru nauðsynleg fyrir fullnaðargreiningu til viðbótar við 
staðlana sem mælt er fyrir um í lið 4.7.3 í viðauka 9B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49, 
þ.m.t. allur viðbótarvélbúnaður eða upplýsingar um hugbúnaðarsamskiptareglur, auðkenning mæliþátta, 
færsluaðgerðir, kröfur um að halda tengingunni virkri (keep alive requirements), eða villuskilyrði,

b)  upplýsingar um hvernig nálgast megi og túlka alla bilanakóða sem eru ekki í samræmi við staðla sem mælt 
er fyrir um í lið 4.7.3 í viðauka 9B við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49,

c)  lista y r alla tiltæka mæliþætti rauntímagagna, þ.m.t. upplýsingar um skölun og aðgang,

d)  lista y r allar tiltækar aðgerðaprófanir, þ.m.t. virkjun eða stjórnun tækja og hvernig þær skulu framkvæmdar,

e)  upplýsingar um hvernig nálgast megi upplýsingar um íhluti og stöðu, tímastimpla, fyrirliggjandi greiningar-
kóða bilana og læst mæligildi,
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f)  endurstilling mæliþátta fyrir aðlögunarnám, afbrigðiskóðun og uppsetning íhluta til endurnýjunar og 
valkostir viðskiptavina,

g)  auðkenni rafstýringareiningar og afbrigðiskóðun,

h)  upplýsingar um endurstillingu þjónustuljósa,

i)  staðsetning greiningartengingar og upplýsingar um tengi,

j)  auðkenni hrey lkóða.

3.2. rófun og greining  íhlutum sem eru vaktaðir með innbyggðu greiningarker

 Skylt er að veita eftirfarandi upplýsingar:

a)  lýsing á prófunum til að staðfesta virkni, við íhlutinn eða í leiðsluknippinu,

b)  prófunaraðferð ásamt mæliþáttum og upplýsingum um íhluti,

c)  upplýsingar um tengingar, þ.m.t. hámarks- og lágmarksílag og hámarks- og lágmarksfrálag, ásamt 
aksturstölum og álagsgildum,

d)  gildi sem búist er við við tiltekin akstursskilyrði, þ.m.t. lausagang,

e)  spennugildi íhlutarins í kyrrstöðu og virkri stöðu,

f)  bilunargildi fyrir aðstæðurnar sem nefndar eru að ofan,

g)  bilanagreiningarröð, þ.m.t. bilunartré og leiðbeinandi útilokunargreining.

3.3. Gögn sem nauðsynleg eru fyrir viðgerð

 Skylt er að veita eftirfarandi upplýsingar:

a)  frumstilling íhluta og rafstýringareiningar (ef verið er að setja í varahluti),

b)  frumstilling nýrrar rafstýringareiningar eða varahlutar, með „pass-through“ (endur)forritunaraðferðum, þar 
sem við á.

______
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3. viðbætir

Skrá r rfærsluker  sem falla undir 2. gr. e

1.  Hita- og loftræstiker a)  hitastýringarker ,

b)  hitari sem er óháður hrey i,

c)  loftkæling sem er óháð hrey i.

2.  Ker  fyrir hópbifreiðar a)  hurðastýringarker ,

b)  stýriker  fyrir snúningslið,

c)  stýring fyrir innilýsingu.“


