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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 2000/25/EB frá 22. maí 2000 um aðgerðir gegn losun 
mengandi lofttegunda og agna frá hreyflum dráttarvéla fyrir 
landbúnað eða skógrækt og um breytingu á tilskipun ráðsins 
74/150/EBE (1), einkum 7. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í tilskipun 2000/25/EB er mælt fyrir um viðmiðunarmörk 
fyrir losun mengandi lofttegunda og mengandi efnisagna 
sem á að beita í samliggjandi áföngum og prófunaraðferðir 
fyrir brunahreyfla sem ætlaðir eru til að knýja dráttarvélar 
fyrir landbúnað eða skógrækt með tilvísun í ákvæði 
tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 97/68/EB frá  
16. desember 1997 um samræmingu laga aðildarríkjanna 
er varða aðgerðir gegn losun mengandi lofttegunda og 
agna frá brunahreyflum færanlegra véla sem ekki eru 
notaðar á vegum (2).

2) Tækniframfarir krefjast skjótrar aðlögunar tæknilegra 
krafna sem settar eru fram í viðaukunum við tilskipun 
97/68/EB og því hefur þeirri tilskipun verið breytt 
nokkrum sinnum. Því er nauðsynlegt að samræma 
tilskipun 2000/25/EB að tilskipun 97/68/EB, með 
áorðnum breytingum.

3) Ákvæðum XII. viðauka við tilskipun 97/68/EB 
verið breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar  
2012/46/ESB (3) í því skyni að innleiða nýjar, annars 
konar gerðarviðurkenningar samkvæmt tækniframförum 
á sviði efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu og til að tryggja alþjóðlega samræmingu að því 
er varðar aðrar gerðarviðurkenningaraðferðir. Því ætti 
að taka þessi ákvæði um aðrar gerðarviðurkenningar 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 82, 20.3.2014, bls. 12. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 173/2014 frá 25. september 
2014 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.

(1) Stjtíð. EB L 173, 12.7.2000, bls. 1.
(2) Stjtíð. EB L 59, 27.2.1998, bls. 1.
(3) Stjtíð. ESB L 353, 21.12.2012, bls. 80.

upp í tilskipun 2000/25/EB. Til viðbótar er nauðsynlegt 
að uppfæra tilvísanirnar í reglugerðir efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49 og nr. 96 til að 
tryggja að þær séu í samræmi við breytingar á tilskipun 
97/68/EB að því er varðar viðurkenningu á öðrum 
gerðarviðurkenningum fyrir hreyfla sem ætlaðar eru til að 
knýja dráttarvélar fyrir landbúnað eða skógrækt.

4) Því ber að breyta I., II. og III. viðauka við tilskipun 
2000/25/EB til samræmis við þetta.

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót í 
20. gr. tilskipunar 2003/37/EB,

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum I., II. og III. viðauka við tilskipun 2000/25/EB er 
breytt í samræmi við viðaukann við þessa tilskipun.

2. gr.

1.  Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi 
síðar en 1. janúar 2015. Þau skulu þegar í stað senda 
framkvæmdastjórninni viðeigandi texta þessara ákvæða.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar 
þau eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur 
um slíka tilvísun.

2.  Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi nær til.

3. gr.

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

TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2014/43/ESB

frá 18. mars 2014

um breytingu á I., II. og III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/25/EB um 
aðgerðir gegn losun mengandi lofttegunda og agna frá hreyflum dráttarvéla fyrir landbúnað  

eða skógrækt (*)

2014/EES/64/14
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4. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 18. mars 2014.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 José Manuel BARROSO

 forseti.

______
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VIÐAUKI

Ákvæðum I., II. og III. viðauka við tilskipun 2000/25/EB er breytt sem hér segir:

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

a)  Í stað liðar 3 komi eftirfarandi:

„3.  FORSKRIFTIR OG PRÓFANIR

 Ákvæði 1. og 2. viðbætis í 4., 8. og 9. lið I. viðauka og ákvæði III., IV. og V. viðauka við tilskipun 97/68/
EB gilda.“

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

i.  Í stað liðar 2.2 komi eftirfarandi:

„2.2.  Ráðstafanir til mengunarvarna

2.2.1.  Búnaður til að endurvinna loft úr sveifarhúsi: já/nei (1)  .......................................................

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

2.2.2.1.  Hvarfakútur: já/nei (1)

2.2.2.1.1.  Tegund(-ir):  ............................................................................................................................

2.2.2.1.2.  Gerð(-ir):  ................................................................................................................................

2.2.2.1.3.  Fjöldi hvarfakúta og eininga  ..................................................................................................

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

2.2.2.1.5.  Gerð hvörfunar: ......................................................................................................................

2.2.2.1.6.  Heildarmagn góðmálma: ........................................................................................................

2.2.2.1.7.  Hlutfallslegur styrkur:  ............................................................................................................

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

2.2.2.1.9.  Þéttleiki hólfa:  ........................................................................................................................

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

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

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

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

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

2.2.2.1.13.2.  Eðlilegt bil notkunarhitastigs virks efnis:  ..............................................................................

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

2.2.2.1.14.  NOx skynjari: já/nei (1)

2.2.2.2.  Súrefnisskynjari: já/nei (1)

2.2.2.2.1.  Tegund(-ir):  ............................................................................................................................

2.2.2.2.2.  Gerð:  ......................................................................................................................................

2.2.2.2.3.  Staðsetning:  ............................................................................................................................

2.2.2.3.  Loftinndæling: já/nei (1)

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

2.2.2.4.  Útblásturshringrás (EGR): já/nei (1)

2.2.2.4.1.  Eiginleikar (kæld/án kælingar, háþrýst/lágþrýst, o.s.frv.):  ....................................................
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2.2.2.5.  Agnasía: já/nei (1)

2.2.2.5.1.  Stærð og rúmtak agnasíunnar:  ...............................................................................................

2.2.2.5.2.  Gerð og hönnun agnasíunnar:  ................................................................................................

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

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

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

2.2.2.6.  Önnur kerfi: já/nei (1)

2.2.2.6.1.  Lýsing og vinnsluháttur:  ..................................................................................................... “,

ii.  Í stað liðar 2.4 komi eftirfarandi:

„2.4.  Tímastilling ventla

2.4.1.  Hámarkslyfting og opnunar- og lokunarhorn miðað við dástöðu eða jafngildar upplýsingar:  .....

2.4.2.  Viðmiðunar- og/eða stillingarmörk (1):

2.4.3.  Breytilegt tímastillingarkerfi fyrir ventla (ef við á og við inntak og/eða útblástur)

2.4.3.1.  Gerð: stöðug eða virk/óvirk(1)

2.4.3.2.  Stillihorn kambáss:  ...................................................................................................................... “,

iii.  í stað töflunnar í lið 2 komi eftirfarandi:

„Stofnhreyfill 

(*)
Hreyflar innan hóps (**)

Gerð hreyfils

Fjöldi strokka

Nafnhraði (mín–1)

Eldsneytisskammtur á slag (mm3) fyrir dísilhreyfla, 
eldsneytisstreymi (g/h) fyrir bensínhreyfla, við 
nettónafnafl

Nettónafnafl (kW)

Hámarkssnúningshraði (mín-1)

Hámarksnettóafl (kW)

Hámarkssnúningsvægi (mín-1)

Eldsneytisskammtur á slag (mm3) fyrir dísilhreyfla, 
eldsneytisstreymi (g/h) fyrir bensínhreyfla, við 
hámarkssnúningsvægi

Hámarkssnúningsvægi (Nm)

Minnsti snúningshraði í lausagangi (mín-1)

Slagrými strokka (í % af slagrými stofnhreyfils) 100“

(*) Ítarlegar upplýsingar eru gefnar í lið 2.
(**) Ítarlegar upplýsingar eru gefnar í lið 4.

iv.  Í stað liðar 4.2 komi eftirfarandi:

„4.2.  Ráðstafanir til mengunarvarna

4.2.1.  Búnaður til að endurvinna loft úr sveifarhúsi: já/nei (1)  .......................................................
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4.2.2.  Aukamengunarvarnarbúnaður (ef einhver og sem fellur ekki undir aðra liði)

4.2.2.1.  Hvarfakútur: já/nei (1)

4.2.2.1.1.  Tegund(-ir):  ............................................................................................................................

4.2.2.1.2.  Gerð(-ir):  ................................................................................................................................

4.2.2.1.3.  Fjöldi hvarfakúta og eininga  ..................................................................................................

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

4.2.2.1.5.  Gerð hvörfunar: ......................................................................................................................

4.2.2.1.6.  Heildarmagn góðmálma: ........................................................................................................

4.2.2.1.7.  Hlutfallslegur styrkur:  ............................................................................................................

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

4.2.2.1.9.  Þéttleiki hólfa:  ........................................................................................................................

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

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

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

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

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

4.2.2.1.13.2.  Eðlilegt bil notkunarhitastigs virks efnis:  ..............................................................................

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

4.2.2.1.14.  NOxskynjari: já/nei (1)

4.2.2.2.  Súrefnisskynjari: já/nei (1)

4.2.2.2.1.  Tegund(-ir):  ............................................................................................................................

4.2.2.2.2.  Gerð:  ......................................................................................................................................

4.2.2.2.3.  Staðsetning:  ............................................................................................................................

4.2.2.3.  Loftinndæling: já/nei (1)

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

4.2.2.4.  Útblásturshringrás (EGR): já/nei (1)

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

4.2.2.5.  Agnasía: já/nei (1)

4.2.2.5.1.  Stærð og rúmtak agnasíunnar:  ...............................................................................................

4.2.2.5.2.  Gerð og hönnun agnasíunnar:  ................................................................................................

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

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

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

4.2.2.6.  Önnur kerfi: já/nei (1)

4.2.2.6.1.  Lýsing og vinnsluháttur:  ..................................................................................................... “,

v.  Í stað liðar 4.4 komi eftirfarandi:

„4.4.  Tímastilling ventla

4.4.1.  Hámarkslyfting og opnunar- og lokunarhorn miðað við dástöðu eða jafngildar upplýsingar: ...
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4.4.2.  Viðmiðunar- og/eða stillingarmörk (1):  .......................................................................................

4.4.3.  Breytilegt tímastillingarkerfi fyrir ventla (ef við á og við inntak og/eða útblástur)

4.4.3.1.  Gerð: stöðug eða virk/óvirk(1)

4.4.3.2.  Stillihorn kambáss:  .................................................................................................................... “

(1) Strika skal yfir það sem ekki á við.

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

i.  Í stað liðar 2.4 komi eftirfarandi:

„2.4.  Losun hreyfils/stofnhreyfils (1)

2.4.1.  Upplýsingar um framkvæmd NRSC-prófunarinnar

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

 Tilgreina skal spillistuðul og losun í eftirfarandi töflu:

NRSC prófun

Spillistuðull margf./
viðb. (1)

CO HC NOx HC+NOx PM

Losun CO
(g/kWh)

HC
(g/kWh)

NOx
(g/kWh)

HC+NOx
(g/kWh)

PM
(g/kWh)

CO2
(g/kWh)

Niðurstaða prófunar

Lokaniðurstaða úr 
prófun með spillistuðli

Viðbótarprófunarpunktar stýranleikasvæðis (ef við á)

Losun við prófunarpunkt Snúnings-
hraði

Álag
(%)

CO
(g/kWh)

HC
(g/kWh)

NOx
(g/kWh)

PM
(g/kWh)

Prófunarniðurstöður 1

Prófunarniðurstöður 2

Prófunarniðurstöður 3

2.4.1.2.  Sýnatökukerfi sem er notað við NRSC-prófunina:  .................................................................

2.4.1.2.1.  Losun mengandi lofttegunda (*):  ............................................................................................

2.4.1.2.2.  Efnisagnir(*):  ..........................................................................................................................

2.4.1.2.3.  Aðferð: ein sía/margar síur (1)

2.4.2.  Upplýsingar um framkvæmd NRTC-prófunarinnar (ef við á):

2.4.2.1.  Losunarniðurstöður hreyfils/stofnhreyfils

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

 Tilgreina skal spillistuðul og losun í eftirfarandi töflu:

 Tilkynna má um gögn tengd endurnýjun fyrir hreyfla í IV. áfanga.
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NRTC prófun

Spillistuðull margf./
viðb. (1)

CO HC NOx HC+NOx PM

Losun CO
(g/kWh)

HC
(g/kWh)

NOx
(g/kWh)

HC+NOx
(g/kWh)

PM
(g/kWh)

Kaldræsing

Losun CO
(g/kWh)

HC
(g/kWh)

NOx
(g/kWh)

HC+NOx
(g/kWh)

PM
(g/kWh)

CO2
(g/kWh)

Heitræsing án 
endurnýjunar

Heitræsing með 
endurnýjun

kr,u (margf./viðb.) (1)
kr,d (margf./viðb.) (1)

Vegin niðurstaða úr 
prófun

Lokaniðurstaða úr 
prófun með spillistuðli

 Vinna í lotu fyrir heitræsingu án endurnýjunar kWh

2.4.2.2.  Sýnatökukerfi sem er notað við NRTC-prófunina:

 Losun mengandi lofttegunda (*):  ............................................................................................

 Efnisagnir(*):  ..........................................................................................................................

 Aðferð: ein sía/margar síur (1)“

(*) Gefið upp númer þess kerfis sem notað er eins og sett er fram í 1. lið VI. viðauka við tilskipun 97/68/EB.
(1) Strika skal yfir það sem ekki á við.

2)  Ákvæðum 1. viðbætis í II. viðauka er breytt sem hér segir:

a)  Í stað liðar 2.2 komi eftirfarandi:

„2.2.  Ráðstafanir til mengunarvarna

2.2.1.  Búnaður til að endurvinna loft úr sveifarhúsi: já/nei (1)  .............................................................

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

2.2.2.1.  Hvarfakútur: já/nei (1)

2.2.2.1.1.  Tegund(-ir):  ..................................................................................................................................

2.2.2.1.2.  Gerð(-ir):  ......................................................................................................................................

2.2.2.1.3.  Fjöldi hvarfakúta og eininga  .......................................................................................................

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

2.2.2.1.5.  Gerð hvörfunar:  ...........................................................................................................................

2.2.2.1.6.  Heildarmagn góðmálma:  .............................................................................................................

2.2.2.1.7.  Hlutfallslegur styrkur:  .................................................................................................................

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

2.2.2.1.9.  Þéttleiki hólfa:  .............................................................................................................................

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

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

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

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

2.2.2.1.13.1.  Gerð og styrkur virks efnis sem nauðsynlegt er vegna hvörfunar:  .............................................
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2.2.2.1.13.2.  Eðlilegt bil notkunarhitastigs virks efnis:  ...................................................................................

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

2.2.2.1.14.  NOxskynjari: já/nei (1)

2.2.2.2.  Súrefnisskynjari: já/nei (1)

2.2.2.2.1.  Tegund(-ir):  ..................................................................................................................................

2.2.2.2.2.  Gerð:  ............................................................................................................................................

2.2.2.2.3.  Staðsetning:  .................................................................................................................................

2.2.2.3.  Loftinndæling: já/nei (1)

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

2.2.2.4.  Útblásturshringrás (EGR): já/nei (1)

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

2.2.2.5.  Agnasía: já/nei (1)

2.2.2.5.1.  Stærð og rúmtak agnasíunnar:  .....................................................................................................

2.2.2.5.2.  Gerð og hönnun agnasíunnar:  .....................................................................................................

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

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

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

2.2.2.6.  Önnur kerfi: já/nei (1)

2.2.2.6.1.  Lýsing og vinnsluháttur:  ........................................................................................................... “,

b)  Í stað liðar 2.4 komi eftirfarandi:

„2.4.  Tímastilling ventla

2.4.1.  Hámarkslyfting og opnunar- og lokunarhorn miðað við dástöðu eða jafngildar upplýsingar:  ............

2.4.2.  Viðmiðunar- og/eða stillingarmörk (1):  .................................................................................................

2.4.3.  Breytilegt tímastillingarkerfi fyrir ventla (ef við á og við inntak og/eða útblástur)

2.4.3.1.  Gerð: stöðug eða virk/óvirk(1)

2.4.3.2.  Stillihorn kambáss:  .............................................................................................................................. “

(1) Strika skal yfir það sem ekki á við.

3)  Í stað III. viðauka komi eftirfarandi:

„III. VIÐAUKI

VIÐURKENNING ANNARRA GERÐARVIÐURKENNINGA

Eftirfarandi gerðarviðurkenningar og, eftir atvikum, tilheyrandi viðurkenningarmerki teljast jafngild viðurkenningu 
samkvæmt þessari tilskipun:

1.  Gerðarviðurkenningar í samræmi við liði 3.1., 3.2 og 3.3 í XII. viðauka við tilskipun 97/68/EB, fyrir hreyfla 
í H-, I-, J- og K-flokki (áfangi IIIA), eins og tilgreint er í 3. mgr. a í 9. gr. og 3. mgr. b í 9. gr. tilskipunar 
97/68/EB.

2.  Gerðarviðurkenningar í samræmi við liði 4.1., 4.2 og 4.3 í XII. viðauka við tilskipun 97/68/EB, fyrir hreyfla 
í L-, M-, N- og P-flokki (áfangi IIIB), eins og tilgreint er í 3. mgr. c í 9. gr. tilskipunar 97/68/EB.

3.  Gerðarviðurkenningar í samræmi við liði 5.1 og 5.2 í XII. viðauka við tilskipun 97/68/EB, fyrir hreyfla í Q-, 
og R-flokki (áfangi IV), eins og tilgreint er í 3. mgr. d í 9. gr. tilskipunar 97/68/EB.“

__________________




