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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 715/2007 frá 20. júní 2007 um gerðarviðurkenningu vél-
knú inna ökutækja með tilliti til losunar frá léttum farþega- 
og atvinnu ökutækjum (Euro 5 og Euro 6) og um aðgang að 
upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja (1), einkum 3. 
mgr. 5. 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 2. mgr. 39. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  Í reglugerð (EB) nr. 715/2007 og reglugerð framkvæmda-
stjórnarinnar (EB) nr. 692/2008 frá 18. júlí 2008 um 
framkvæmd og breytingu reglugerðar Evrópuþingsins 
og ráðsins (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 við-
hald ökutækja (3) er mælt fyrir um sameiginlegar 
tækni kröfur fyrir gerðarviðurkenningu á vélknúnum 
ökutækjum og varahlutum að því er varðar losun, og 
um reglur um samræmi ökutækja í notkun, endingu 
mengunarvarnarbúnaðar, innbyggð greiningarkerfi 
(OBD), mælingu á eldsneytiseyðslu og aðgang að 
upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja.

2)  Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 715/2007 skal skilgreina 
staðal fyrir fjölda agna að því er varðar ökutæki með 
rafkveikjuhreyfla sem skulu samþykkt samkvæmt Euro 6 
stöðlum.

3)  Agnir sem ökutæki losa geta sest í lungnablöðrurnar í 
lungum manna og hugsanlega valdið öndunarfæra- og 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 142, 1.6.2012, bls. 16. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 208/2012 frá 7. desember 
2012 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 18, 21.3.2013, bls. 10. 

(1) Stjtíð. ESB L 171, 29.6.2007, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 263, 9.10.2007, bls. 1.
(3) Stjtíð. ESB L 199, 28.7.2008, bls. 1.

hjarta- og æðasjúkdómum og hækkun dánartíðni. Það er 
því í þágu almennings að veitt sé öflug vernd gegn þessum 
ögnum.

4)  Til að mæla losun agna frá ökutækjum með rafkveikju 
er notast við aðferðarlýsingu áætlunarinnar um mælingu 
agna (e. Particulate Measurement Programme – (PMP)), 
sem var þróuð fyrir dísilökutæki. Hins vegar liggja fyrir 
vísbendingar um að agnir sem hreyflar með rafkveikju losa 
geti verið á öðru stærðarbili og með aðra efnasamsetningu 
en þær sem koma frá dísilökutækjum. Stærðarbil og 
efnasamsetning agna og skilvirkni þeirrar mælitækni sem 
nú er notuð til að hafa hemil á losun skaðlegra agna skal 
sæta stöðugri endurskoðun. Nauðsynlegt gæti verið að 
endurskoða aðferðarlýsingu mælinga fyrir ökutæki með 
rafkveikju í framtíðinni.

5)  Samkvæmt þeirri þekkingu sem nú liggur fyrir er lítil 
losun agna frá hefðbundnum hreyflum með eldsneytis
innsprautun í soggöng þar sem eldsneytinu er sprautað 
inn í soggrein eða inntaksrás frekan en beint í brunahólfið. 
Því virðist sem stendur réttlætanlegt að takmarka 
stjórnvaldsaðgerðir við ökutæki sem búin eru hreyflum 
með beinni innsprautun, án þess að útiloka frekari 
rannsóknir og eftirlitsaðgerðir sem snúa að losun agna frá 
öllum hreyflum með rafkveikju, einkum að því er varðar 
stærðarbil og efnasamsetningu losaðra agna en einnig losun 
við raunverulegan akstur, og skal framkvæmdastjórnin 
leggja fram frekari stjórnvaldsráðstafanir ef þörf er á og 
að teknu tilliti til framtíðarmarkaðshlutdeildar hreyfla 
með eldsneytisinnsprautun í soggöng.

6)  Með reglugerð (EB) nr. 692/2008 voru mörkin fyrir fjölda 
losaðra agna sett við 6 × 1011 #/km fyrir dísilökutæki sem 
falla undir Euro 6. Í samræmi við meginregluna um löggjöf 
sem er hlutlaus í tæknilegu tilliti ættu losunarmörk fyrir 
ökutæki með rafkveikju sem falla undir Euro 6 að vera 
þau sömu, þar sem ekki liggja fyrir neinar vísbendingar 
sem benda til að agnir sem hreyflar með rafkveikju losa 
hafi minni sértæk eiturhrif en agnir sem dísilhreyflar losa.

7)  Búist er við að bensínagnasíur, sem er skilvirk eftirmeð-
ferðartækni til að minnka losun á ögnum frá ökutækjum 
með rafkveikju, verði fáanlegar til ísetningar í sum 
ökutæki sem falla undir Euro 6 á sanngjörnu verði. Þar 
að auki virðist líklegt að innan þriggja ára frá lögboðnu 
dagsetningunum fyrir Euro 6, sem settar eru fram í 10. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 715/2007, verði hægt að ná fram 
sams konar minnkun á losun agna með breytingum í 
sjálfum hreyflinum með talsvert lægri kostnaði í mörgum 
tilvikum. Allar breytingar á hreyfli verða að gilda við 
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öll vinnsluskilyrði hreyfilsins til að tryggja að magn 
losunar aukist ekki við raunveruleg akstursskilyrði ef 
eftirmeðferðartæki vantar.

8)  Til að það sé kleift að þróa nauðsynlega tækni og til að 
veita nægan frest skal beita tveggja þrepa aðferð, en þá eru 
Euro 6 mörkin fyrir fjölda losaðra agna frá dísilhreyflum 
einnig notuð fyrir ökutæki með rafkveikjuhreyfla með 
beinni innsprautun í seinni áfanganum.

9)  Athygli skal beint að losun agna frá ökutækjum með 
rafkveikju við raunveruleg akstursskilyrði og þróun 
viðkomandi prófunaraðferða. Framkvæmdastjórnin skal 
þróa og taka upp samsvarandi mæliaðferðir eigi síðar en 
þremur árum eftir gildistöku Euro 6.

10)  Framkvæmdastjórnin skal hafa eftirlit með áhrifum 
ráðstafana sem lækka fjölda agna á losun koltvísýrings 
frá ökutækjum með rafkveikju.

11)  Samkvæmt 7. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 692/2008 
skulu ökutæki sem falla undir þá reglugerð aðeins hljóta 
gerðarviðurkenningu í samræmi við Euro 6 losunarstaðla 
eftir að viðmiðunargildi innbyggðra greiningarkerfa hafa 
verið innleidd. Innbyggð greiningarkerfi eru mikilvæg 
tæki til að greina bilanir í mengunarvarnarbúnaði.

12)  Í orðsendingu sinni 2008/C 182/08 um beitingu og 
framtíðarþróun löggjafar Bandalagsins varðandi losun 
frá léttum ökutækjum og aðgang að upplýsingum 
um viðgerðir og viðhald (Euro 5 og Euro 6) (4) hefur 
framkvæmdastjórnin lagt til röð viðmiðunargilda fyrir 
innbyggð greiningarkerfi sem í grófum dráttum samsvara 
viðmiðunargildunum sem gilda um flest létt ökutæki 
í Bandaríkjunum og Kanada frá og með árinu 2013, 
þar sem flest innbyggð greiningarkerfi ökutækja eru 
í samræmi við löggjöf frá Californian Air Resources 
Board (CARB). Samhæfing á kröfum Sambandsins við 
kröfur Bandaríkjanna væri í samræmi við markmiðin 
um alþjóðlega samhæfingu og myndi tryggja öfluga 
umhverfisvernd.

13)  Hins vegar eru bandarískar kröfur varðandi innbyggð 
greiningarkerfi tæknilega krefjandi fyrir framleiðendur 
ökutækja sem flytja ekki út til Bandaríkjanna. Þess vegna 
skal fyrst samþykkja þriggja ára tímabil með vægari 
kröfum fyrir innbyggð greiningarkerfi svo að iðnaðinum 
sé veittur meiri frestur.

14)  Lokaútgáfa viðmiðunargilda innbyggðra greiningarkerfa 
samkvæmt Euro 6 fyrir kolsýring (CO), vetniskolefni 

(4) Stjtíð. ESB L 182, 19.7.2008, bls. 17.

önnur en metan, og fjölda agna, sem kveðið er á um í 
reglugerð (EB) nr. 692/2008, skulu vera vægari en gildin 
sem lögð eru til í orðsendingu 2008/C 182/08 svo að tekið 
sé tillit til tæknilegra erfiðleika á þessum sviðum. Að 
auki skulu ekki samþykkt nein Euro 6 viðmiðunargildi 
innbyggðra greiningarkerfa fyrir fjölda agna með þessari 
reglugerð.

15)  Á síðari stigum skal meta umhverfistengdar þarfir, 
tækni lega möguleika og hlutfall kostnaðar og ábata 
að því er varðar strangari Euro 6 viðmiðunargildi 
innbyggðra greiningarkerfa með tilliti til kolsýrings og 
vetniskolefna annarra en metans og að því er varðar Euro 
6 viðmiðunargildi innbyggðra greiningarkerfa með tilliti 
til losunar agna. Ef þetta leiðir til breytinga á reglufestum 
kröfum hvað þetta varðar skulu þær aðeins innleiddar 
með viðeigandi fresti fyrir iðnaðinn. Með tilliti til þess 
hversu flókin innbyggð greiningarkerfi eru væri slíkur 
frestur að jafnaði þrjú til fjögur ár.

16)  Því ber að breyta reglugerðum (EB) nr. 715/2007 og (EB) 
nr. 692/2008 til samræmis við það.

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Reglugerð (EB) nr. 715/2007 er breytt sem hér segir:

1)  í lok 17. liðar 3. gr. skal breyta punkti í kommu,

2)  eftirfarandi 18. liður bætist við í 3. gr.:

„18. „hreyfill með beinni innsprautun“: hreyfill sem 
getur starfað þannig að eldsneytinu er sprautað í 
inntaksloftið eftir að það hefur sogast í gegnum 
sogventlana.“,

3)  eftirfarandi 7. mgr. bætist við 10. gr.:

„7.  Mörkin 6,0 × 1012 #/km fyrir massa losaðra agna 
skulu gilda fyrir ökutæki með hreyfli með rafkveikju og 
beinni innsprautun þar til að þremur árum liðnum frá 
dagsetningunum sem tilgreindar eru í 4. og 5. mgr. að því 
er varðar nýjar gerðarviðurkenningar og að ný ökutæki séu 
skráð, seld eða tekin í notkun og að vali framleiðandans.“,

4)  ákvæðum I. viðauka er breytt í samræmi við I. viðauka við 
þessa reglugerð.
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2. gr.

Reglugerð (EB) nr. 692/2008 er breytt sem hér segir:

1)  Í 4. gr. falli 7. mgr. brott.

2)  Ákvæðum I., XI. og XVI. viðauka er breytt í samræmi við II. viðauka við þessa reglugerð.

3. 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 29. maí 2012.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 forseti.

 José Manuel BARROSO

_________
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I. VIÐAUKI

Breytingar á reglugerð (EB) nr. 715/2007

Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 715/2007 er breytt sem hér segir:

1)  í stað textans í annarri línu í aftasta dálki í töflu 1 (Losunarmörk samkvæmt Euro 5) komi eftirfarandi:

„Fjöldi agna (PN)“,

2)  í stað töflu 2 komi eftirfarandi tafla:

„Tafla 2

Losunarmörk Euro 6

Viðmiðunarmassi
(RM)
(kg)

Viðmiðunarmörk

Massi kolsýrings
(CO)

Massi heildarmagns 
vetniskolefna

(THC)

Massi vetniskolefna, 
annarra en metans

(NMHC)

Massi 
köfnunarefnisoxíða

(NOx)

Samanlagður massi 
vetniskolefna og 

köfnunarefnisoxíða
(THC + NOx)

Massi efnisagna
(PM)(1)

Fjöldi agna
(PN)

L1
(mg/km)

L2
(mg/km)

L3
(mg/km)

L4
(mg/km)

L2 + L4
(mg/km)

L5
(mg/km)

L6
(#/km)

Flokkur Undir-
flokkur PI CI PI CI PI CI PI CI PI CI PI(2) CI PI(2)(3) CI

M — Allir 1000 500 100 — 68 — 60 80 — 170 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 
1011

N1 I RM ≤ 1305 1000 500 100 — 68 — 60 80 — 170 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 
1011

II 1305 < RM ≤ 1760 1810 630 130 — 90 — 75 105 — 195 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 
1011

III 1760 < RM 2270 740 160 — 108 — 82 125 — 215 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 
1011

N2 — Allir 2270 740 160 — 108 — 82 125 — 215 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 
1011

Skýringar: PI = rafkveikja (e. Positive Ignition), CI = þjöppukveikja (e. Compression Ignition)
(1) Mörkin 5,0 mg/km fyrir massa losaðra agna gilda fyrir gerðir ökutækja sem fengu gerðarviðurkenningu samkvæmt losunarmörkunum í þessari töflu með fyrri aðferðarlýsingunni um mælingu efnisagna, fyrir 1.9.2011.
(2) Mörkin fyrir massa og fjölda agna fyrir ökutæki með rafkveikju skulu einungis gilda um ökutæki sem hafa hreyfla með beinni innsprautun.
(3) Mörkin 6,0 × 1012 #/km fyrir massa losaðra agna skulu gilda fyrir Euro 6 ökutæki með rafkveikju og beinni innsprautun að vali framleiðanda, þar til að þremur árum liðnum frá dagsetningunum sem tilgreindar eru í 4. og 5. mgr. 10. gr. fyrir 

nýjar gerðarviðurkenningar annars vegar og ný ökutæki hins vegar. Eigi síðar en á þessum dagsetningum skal prófunaraðferð fyrir gerðarviðurkenningu, sem tryggir skilvirka minnkun á losun agna við raunveruleg akstursskilyrði, koma til 
framkvæmdar.“



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 20/168 28.3.2013

II. VIÐAUKI

Breytingar á reglugerð (EB) nr. 692/2008

Reglugerð (EB) nr. 692/2008 er breytt sem hér segir:

1)  Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 6. viðbæti við I. viðauka:

a)  í stað annars málsliðar í lið 1 komi eftirfarandi:

 „Á eftir þessu númeri skal fylgja einn eða fleiri bókstafir sem auðkenna flokk í samræmi við töflu 1.“,

b)  í stað töflu 1 komi eftirfarandi tafla:

„Tafla 1

Bókstafur Losunar-
staðall

Staðall 
inn-

byggðs 
grein-
ingar-
kerfis

Ökutækja flokkur 
og undirflokkur Hreyfill

Innleiðingar-
dagsetning: 
nýjar gerðir

Innleiðingar-
dagsetning: ný 

ökutæki

Síðasta 
dag setning 
skráningar

A Euro 5a Euro 5 M, N1 
undirflokkur I

PI, CI 1.9.2009 1.1.2011 31.12.2012

B Euro 5a Euro 5 M1 sem uppfylla 
tilgreindar 
félagslegar 
þarfir

(að 
undanskildum 
M1G)

CI 1.9.2009 1.1.2012 31.12.2012

C Euro 5a Euro 5 M1G sem 
uppfylla 
tilgreindar 
félagslegar 
þarfir

CI 1.9.2009 1.1.2012 31.8.2012

D Euro 5a Euro 5 N1 undirflokkur 
II

PI, CI 1.9.2010 1.1.2012 31.12.2012

E Euro 5a Euro 5 N1 undirflokkur 
III, N2

PI, CI 1.9.2010 1.1.2012 31.12.2012

F Euro 5b Euro 5 M, N1 
undirflokkur I

PI, CI 1.9.2011 1.1.2013 31.12.2013

G Euro 5b Euro 5 M1 sem uppfylla 
tilgreindar 
félagslegar 
þarfir

(að 
undanskildum 
M1G)

CI 1.9.2011 1.1.2013 31.12.2013

H Euro 5b Euro 5 N1 undirflokkur 
II

PI, CI 1.9.2011 1.1.2013 31.12.2013

I Euro 5b Euro 5 N1 undirflokkur 
III, N2

PI, CI 1.9.2011 1.1.2013 31.12.2013

J Euro 5b Euro 5+ M, N1 
undirflokkur I

PI, CI 1.9.2011 1.1.2014 31.8.2015

K Euro 5b Euro 5+ M1 sem uppfylla 
tilgreindar 
félagslegar 
þarfir

(að 
undanskildum 
M1G)

CI 1.9.2011 1.1.2014 31.8.2015

L Euro 5b Euro 5+ N1 undirflokkur 
II

PI, CI 1.9.2011 1.1.2014 31.8.2016



28.3.2013 Nr. 20/169EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Bókstafur Losunar-
staðall

Staðall 
inn-

byggðs 
grein-
ingar-
kerfis

Ökutækja flokkur 
og undirflokkur Hreyfill

Innleiðingar-
dagsetning: 
nýjar gerðir

Innleiðingar-
dagsetning: ný 

ökutæki

Síðasta 
dag setning 
skráningar

M Euro 5b Euro 5+ N1 undirflokkur 
III, N2

PI, CI 1.9.2011 1.1.2014 31.8.2016

N Euro 6a Euro 6- M, N1 
undirflokkur I

CI 31.12.2012

O Euro 6a Euro 6- N1 undirflokkur 
II

CI 31.12.2012

P Euro 6a Euro 6- N1 undirflokkur 
III, N2

CI 31.12.2012

Q Euro 6b Euro 6- M, N1 
undirflokkur I

CI 31.12.2013

R Euro 6b Euro 6- N1 undirflokkur 
II

CI 31.12.2013

S Euro 6b Euro 6- N1 undirflokkur 
III, N2

CI 31.12.2013

T Euro 6b Euro 
6-plús 
IUPR

M, N1 
undirflokkur I

CI 31.8.2015

U Euro 6b Euro 
6-plús 
IUPR

N1 undirflokkur 
II

CI 31.8.2016

V Euro 6b Euro 
6-plús 
IUPR

N1 undirflokkur 
III, N2

CI 31.8.2016

W Euro 6b Euro 
6-1

M, N1 
undirflokkur I

PI, CI 1.9.2014 1.9.2015 31.8.2018

X Euro 6b Euro 
6-1

N1 undirflokkur 
II

PI, CI 1.9.2015 1.9.2016 31.8.2019

Y Euro 6b Euro 
6-1

N1 undirflokkur 
III, N2

PI, CI 1.9.2015 1.9.2016 31.8.2019

ZA Euro 6c Euro 
6-2

M, N1 
undirflokkur I

PI, CI 1.9.2017 1.9.2018

ZB Euro 6c Euro 
6-2

N1 undirflokkur 
II

PI, CI 1.9.2018 1.9.2019

ZC Euro 6c Euro 
6-2

N1 undirflokkur 
III, N2

PI, CI 1.9.2018 1.9.2019
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Bókstafur Losunar-
staðall

Staðall 
inn-

byggðs 
grein-
ingar-
kerfis

Ökutækja flokkur 
og undirflokkur Hreyfill

Innleiðingar-
dagsetning: 
nýjar gerðir

Innleiðingar-
dagsetning: ný 

ökutæki

Síðasta 
dag setning 
skráningar

ZX á ekki 
við

á ekki 
við

öll ökutæki Raf-
geymir, 
að fullu 
raf knúinn

1.9.2009 1.1.2011

ZY á ekki 
við

á ekki 
við

öll ökutæki Efnarafall, 
að fullu 
rafknúinn

1.9.2009 1.1.2011

ZZ á ekki 
við

á ekki 
við

Öll ökutæki sem 
nota vottorð 
samkvæmt 
lið 2.1.1 í I. 
viðauka

PI, CI 1.9.2009 1.1.2011

Skýringar:
„Euro 5a“ losunarstaðall = að undanskilinni endurskoðaðri aðferð við mælingu á efnisögnum, viðmið um fjölda agna og 
prófun á losun ökutækis, sem knúið er fjölblöndueldsneyti, við notkun lífeldsneytis við lágt hitastig,
„Euro 5b losunarstaðall = allar Euro 5 losunarkröfur, þ.m.t. endurskoðuð aðferð við mælingu á efnisögnum, viðmið fyrir 
ökutæki með þjöppukveikju um fjölda agna og prófun á losun ökutækis, sem knúið er fjölblöndueldsneyti, við notkun 
lífeldsneytis við lágt hitastig,
„Euro 6a“ losunarstaðall = að undanskilinni endurskoðaðri aðferð við mælingu á efnisögnum, viðmið um fjölda agna og 
prófun á losun ökutækis, sem knúið er fjölblöndueldsneyti, við notkun lífeldsneytis við lágt hitastig,
„Euro 6b losunarstaðall = allar Euro 6 losunarkröfur, þ.m.t. endurskoðuð aðferð við mælingu á efnisögnum, viðmið um 
fjölda agna (bráðabirgðagildi fyrir ökutæki með rafkveikju) og prófun á losun ökutækis, sem knúið er fjölblöndueldsneyti, 
við notkun lífeldsneytis við lágt hitastig,
„Euro 6c losunarstaðall = allar Euro 6 losunarkröfur, þ.e. Euro 6b losunarstaðall og lokaútgáfa staðla fyrir fjölda agna fyrir 
ökutæki með rafkveikju,
„Euro 5“ staðall innbyggðra greiningakerfa = grunnkröfur Euro 5 fyrir innbyggð greiningarkerfi að frátöldu 
frammistöðuhlutfalli í notkun (e. in-use performance ratio — IUPR), NOx vöktun fyrir bensínhreyfla og hertum 
viðmiðunargildum fyrir massa agna fyrir dísil,
„Euro 5+“ staðall innbyggðra greiningakerfa = að meðtalinni tilslökun á frammistöðuhlutfalli í notkun (e. in-use 
performance ratio — IUPR), NOx vöktun fyrir bensínhreyfla og hertum viðmiðunargildum fyrir massa agna fyrir dísil,
„Euro 6“ staðall innbyggðra greiningakerfa = tilslökun á viðmiðunargildum innbyggðra greiningarkerfa,
„Euro 6 plús IUPR“ staðall innbyggðra greiningakerfa = að meðtalinni tilslökun á viðmiðunargildum innbyggðra 
greiningarkerfa og frammistöðuhlutfalli í notkun (IUPR),
„Euro 61“ staðall innbyggðra greiningakerfa = allar kröfur Euro 6 fyrir innbyggð greiningarkerfi en með 
bráðabirgðaviðmiðunargildi innbyggðra greiningakerfa eins og skilgreint er í lið 2.3.4 í XI. viðauka og tilslökun á 
frammistöðuhlutfalli í notkun að hluta til,
„Euro 62“ staðall innbyggðra greiningakerfa = allar kröfur Euro 6 fyrir innbyggð greiningarkerfi en með lokaútgáfu 
viðmiðunargilda innbyggðra greiningakerfa eins og skilgreint er í lið 2.3.3 í XI. viðauka.“

2)  Eftirfarandi breytingar eru gerðar á XI. viðauka:

a)  Eftirfarandi liðir 2.3.3 og 2.3.4 bætist við:

„2.3.3.  Viðmiðunargildi innbyggða greiningakerfisins fyrir ökutæki sem fá gerðarviðurkenningu samkvæmt 
Euro 6 losunarmörkunum, sem tilgreind eru í töflu 2 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 715/2007, 
þremur árum eftir dagsetningarnar sem tilgreindar eru í 4. og 5. mgr. 10. gr. þeirrar reglugerðar, eru 
tilgreind í eftirfarandi töflu:

Lokaútgáfa viðmiðunargilda innbyggða greiningarkerfisins samkvæmt Euro 6

Viðmiðunar-
massi
(RM)
(kg)

Massi kolsýrings

Massi 
vetniskolefna, 

annarra en 
metans

Massi 
köfnunarefnis

oxíða

Massi 
efnisagna Fjöldi agna

(Kolsýringur)
(mg/km)

(Önnur 
vetniskolefni en 

metan)
(mg/km)

(NOx)
(mg/km)

(Massi agna)
(mg/km)

(Fjöldi agna)
(#/km)

Flokkur Undir-
flokkur PI CI PI CI PI CI CI PI CI PI

M — Allir 1900 1750 170 290 90 140 12 12

N1(3) I RM 
≤ 1305 1900 1750 170 290 90 140 12 12
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Viðmiðunar-
massi
(RM)
(kg)

Massi kolsýrings

Massi 
vetniskolefna, 

annarra en 
metans

Massi 
köfnunarefnis

oxíða

Massi 
efnisagna Fjöldi agna

(Kolsýringur)
(mg/km)

(Önnur 
vetniskolefni en 

metan)
(mg/km)

(NOx)
(mg/km)

(Massi agna)
(mg/km)

(Fjöldi agna)
(#/km)

Flokkur Undir-
flokkur PI CI PI CI PI CI CI PI CI PI

II
1305 < 

RM 
≤ 1760

3400 2200 225 320 110 180 12 12

III 1760 < 
RM 4300 2500 270 350 120 220 12 12

N2 — Allir 4300 2500 270 350 120 220 12 12

Skýringar: PI = rafkveikja (e. Positive Ignition), CI = þjöppukveikja (e. Compression Ignition).

Til skýringar:

 Viðmiðunargildi innbyggðra greiningakerfa sem sett eru fram í töflunni verða tekin til endurskoðunar 
af framkvæmdastjórninni fyrir 1. september 2014. Ef þessi viðmiðunargildi virðast ekki tæknilega 
möguleg verður þeim eða lögboðnum gildistökudögum þeirra breytt til samræmis við það, að teknu 
tilliti til áhrifa af öðrum nýjum kröfum og prófunum sem verða teknar upp fyrir ökutæki sem falla 
undir Euro 6. Ef endurskoðunin leiðir í ljós umhverfislega þörf ásamt því að það sé framkvæmanlegt 
í tæknilegu tilliti og feli í sér fjárhagslegan ávinning þarf að samþykkja strangari viðmið og innleiða 
viðmiðunargildi innbyggðra greiningakerfa fyrir fjölda agna eða, eftir atvikum, önnur mengunarefni 
sem reglur gilda um. Ef það er gert þarf að veita iðnaðinum viðeigandi frest til að innleiða þróun í 
tækni.

2.3.4.  Þar til að þremur árum liðnum frá dagsetningunum sem tilgreindar eru í 4. og 5. mgr. 10. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 715/2007 fyrir nýjar gerðarviðurkenningar annars vegar og ný ökutæki hins 
vegar skulu eftirfarandi viðmiðunargildi innbyggðra greiningarkerfa gilda fyrir ökutæki sem fá 
gerðarviðurkenningu samkvæmt Euro 6 losunarmörkunum, sem tilgreind eru í töflu 2 í I. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 715/2007, að vali framleiðandans:

Bráðabirgðaviðmiðunargildi innbyggðra greiningarkerfa samkvæmt Euro 6

Viðmiðunar-
massi (RM)

(kg)

Massi kolsýrings
Massi 

vetniskolefna, 
annarra en metans

Massi 
köfnunarefnisoxíða Massi efnisagna

(Kolsýringur)
(mg/km)

(Önnur 
vetniskolefni en 

metan)
(mg/km)

(NOx)
(mg/km)

(Massi agna)
(mg/km)

Flokkur Undir-
flokkur PI CI PI CI(2) PI CI CI PI

M — Allir 1900 1750 170 290 150 180 25 25

N1(3)

I RM ≤ 1305 1900 1750 170 290 150 180 25 25

II 1305 < RM 
≤ 1760 3400 2200 225 320 190 220 25 25

III 1760 < RM 4300 2500 270 350 210 280 30 30

N2 — Allir 4300 2500 270 350 210 280 30 30

Skýringar: PI = rafkveikja (positive ignition), CI = þjöppukveikja (compression ignition).“,

b)  í stað liðar 2.14 komi eftirfarandi:

„2.14.  Andstætt lið 3.3.5 í 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 
83 skal vakta eftirfarandi búnað með tilliti til allsherjarbilunar eða hvort hann sé fjarlægður ef hið 
síðarnefnda veldur því að farið er yfir gildandi losunarmörk:

— frá og með 1. september 2011, agnasíu sem sett er á hreyfla með þjöppukveikju, hvort sem hún 
er sett upp sem sjálfstæð eining eða samþætt samsettum mengunarvarnarbúnaði,
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— fyrir ökutæki sem eru vottuð samkvæmt viðmiðunargildum innbyggðra greiningakerfa sem sett 
eru fram annað hvort í lið 2.3.3 eða 2.3.4, eftirmeðferðarkerfi fyrir köfnunarefnisoxíð sem sett 
er á hreyfla með þjöppukveikju, hvort sem það er sett upp sem sjálfstæð eining eða samþætt 
samsettum mengunarvarnarbúnaði,

— fyrir ökutæki sem eru vottuð samkvæmt viðmiðunargildum innbyggðra greiningakerfa sem 
sett eru fram annað hvort í lið 2.3.3 eða 2.3.4, dísiloxunarhvati sem settur er á hreyfla með 
þjöppukveikju, hvort sem hann er settur upp sem sjálfstæð eining eða samþættur samsettum 
mengunarvarnarbúnaði.

Búnaðurinn sem um getur í fyrstu málsgrein skal einnig vaktaður með tilliti til bilunar sem gæti valdi 
því að farið er yfir gildandi viðmiðunargildi innbyggðra greiningarkerfa.“,

c)  eftirfarandi málsliður bætist við í lið 3.1.5 í 1. viðbæti:

 „Að því er varðar nýjar gerðarviðurkenningar og ný ökutæki skal vaktarinn, sem gerð er krafa um samkvæmt 
lið 2.9 í þessum viðauka, vera með hlutfall frammistöðu við notkun (IUPR) sem er hærra en eða jafnt og 0,1 
þar til að þremur árum liðnum frá dagsetningunum sem tilgreindar eru í 4. og 5. mgr. 10. gr. í reglugerð (EB) 
nr. 715/2007, eftir því sem við á.“,

3)  í stað liðar 6.2 í XVI. viðauka komi eftirfarandi:

„6.2.  Framleiðandinn skal sýna fram á að notkun skynjaranna sem um getur í lið 6.1 og annarra skynjara ökutækisins 
valdi því að viðvörunarkerfið fyrir ökumann, sem um getur í 3. lið, verði virkt, að birt séu skilaboð með 
viðeigandi viðvörun (t.d. „losun of mikil — athugið þvagefni,“ „losun of mikil — athugið AdBlue,“ „losun 
of mikil — athugið virkt efni“) og að þvingunarkerfi fyrir ökumann, sem um getur í lið 8.3, verði virkt þegar 
aðstæðurnar sem vísað er til í liðum 4.2, 5.4 eða 5.5 koma upp.

Að því er varðar þennan lið teljast þessar aðstæður vera fyrir hendi samkvæmt eftirfarandi:

— þegar um er að ræða ökutæki með viðurkenningu í samræmi við losunarmörk samkvæmt Euro 5 í töflu 1 
í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 715/2007, ef farið er yfir gildandi mörk losunar NOx í þeirri töflu, 
margfaldað með stuðlinum 1,5,

— þegar um er að ræða ökutæki með viðurkenningu í samræmi við losunarmörk samkvæmt Euro 6 í töflu 2 
í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 715/2007, ef farið er yfir gildandi NOxviðmiðunargildi innbyggðra 
greiningarkerfa sem sett eru fram í töflunum í liðum 2.3.2, 2.3.3 eða 2.3.4 í XI. viðauka.

Losun köfnunarefnisoxíða, á meðan á prófun stendur í því skyni að sýna fram á að farið sé að þessum kröfum, 
skal ekki vera meiri en 20% umfram þau gildi sem um getur í öðrum lið.“

_________________


