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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

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) (1), einkum 2., 6. og 7. mgr. 39. gr.,

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  Í reglugerð (EB) nr. 595/2009 er mælt fyrir um losunarmörk 
og sameiginlegar tæknikröfur fyrir gerðarviðurkenningu 
á vélknúnum ökutækjum og varahlutum að því er 
varðar losun og um reglur um samræmi ökutækja í 
notkun, innbyggð greiningarkerfi (OBD) og mælingu á 
eldsneytiseyðslu.

2)  Til þess að hækka stig vistvænleika ökutækja ætti 
að innleiða mörk fyrir fjölda agna fyrir hreyfla með 
rafkveikju.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 47, 18.2.2014, bls. 1. Hennar var getið í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 119/2014 frá 27. júní 2014 um 
breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) 
við EES-samninginn, bíður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 263, 9.10.2007, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 188, 18.07.2009, bls. 1.

3)  Laga þarf löggjöfina um gerðarviðurkenningu vélknúinna 
ökutækja og hreyfla að því er varðar losun frá þungum 
ökutækjum (Euro VI) að tækniframförum. Því þarf að 
kveða á um kröfur fyrir gerðarviðurkenningu og samræmi 
í notkun fyrir hreyfla og ökutæki sem notast við tækni 
sem gengur fyrir tveimur gerðum eldsneytis. Einnig ætti 
að taka á viðbótarmálefnum er varða gerðarviðurkenningu 
hreyfla sem knúnir eru loftkenndu eldsneyti.

4)  Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 
nr. 582/2011(3) er þess krafist að viðmiðunargildi í 
innbyggðum greiningarkerfum vegna losunar kolsýrings 
verði tilgreind.

5)  Ef um er að ræða þung ökutæki, með tæknilega leyfilegan 
hámarksmassa með hleðslu sem ekki fer yfir 7,5 tonn, er 
viðeigandi að heimila að þau innbyggðu greiningarkerfi 
sem sett eru upp í þeim ökutækjum séu að hluta til 
þróuð í samræmi við reglur um innbyggð greiningartæki 
sem eiga við um létt ökutæki, án þess að dregið sé úr 
vistvænleikastigi þeirra.

6)  Í reglugerð (ESB) nr. 582/2011 er ítrekað vísað til 
reglugerða efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu, einkum reglugerðar efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49 (4), varðandi tæknilegar 
kröfur sem fylgja ber við gerðarviðurkenningu og vegna 
samræmis í notkun af hálfu aðildarríkja, framleiðenda 
og tækniþjónusta. Þar sem röð breytinga 06 á reglugerð 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu  

(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 582/2011 frá 25. maí 2011 
um framkvæmd og breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 595/2009 að því er varðar losun frá þungum ökutækjum (Euro VI) og 
um breytingu á I. og III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2007/46/EB (Stjtíð. ESB L 167, 25.6.2011, bls. 1).

(4) Stjtíð. ESB L 171, 24.6.2013, bls. 1.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 133/2014

frá 31. janúar 2014

um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB, reglugerð Evrópuþingsins og 
ráðsins (EB) nr. 595/2009 og reglugerð ráðsins (ESB) nr. 582/2011 í þeim tilgangi að aðlaga þær 

að tækniframförum að því er varðar losunarmörk (*)

2014/EES/54/18
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nr. 49 hefur verið samþykkt af Alþjóðaráði um samhæfingu 
reglugerða um ökutæki (vinnuhópi 29) er nauðsynlegt að 
uppfæra tilvísanir Euro VI í reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49.

7)  Mæla þarf fyrir um einhverjar viðbótarkröfur til að 
tryggja jafngildi á milli EB-gerðarviðurkenningar og 
þeirrar gerðarviðurkenningar sem kveðið er á um í 
reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu nr. 49.

8)  Hitastig á smurolíu í hreyfli skal gefið upp í kelvin. Því 
er nauðsynlegt að breyta VIII. viðauka við tilskipun 
2007/46/EB.

9)  Því ber að breyta tilskipun 2007/46/EB, reglugerð 
(EB) nr. 595/2009 og reglugerð (ESB) nr. 582/2011 til 
samræmis við það.

10)  Til að veita aðildarríkjum og framleiðendum nægan 
frest til að breyta upplýsingakerfum sínum er viðeigandi 
að fresta beitingu þeirra breytinga sem tengjast 
samræmisvottorði.

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum I., III., IV. og IX. viðauka við tilskipun 2007/46/EB 
er hér með breytt í samræmi við I. viðauka við þessa reglugerð.

2. gr.

Í stað I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 595/2009 komi texti  
II. viðauka við þessa reglugerð.

3. gr.

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

1)  Ákvæðum 2. gr. er breytt sem hér segir:

a)  í stað 9. liðar komi eftirfarandi:

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

b)  í stað 19. og 20. liðar komi eftirfarandi:

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

W 
=

Hgas

gas

air

Sem einnig er hægt að gefa upp sem

W = 
Hgas × air gas

er í lið A.5.5.1 í 5. viðbæti við 4. viðauka við 
reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 
fyrir Evrópu nr. 49 og vísar til nauðsynlegs 
sveigjanleika hreyfilstjórnunarkerfis með tilliti til 

knúinn með gasi sem hefur aðra efnasamsetningu 
en hreint metan,“

c)  eftirfarandi 45. til 56. liður bætist við:

„45) „dísilhamur“: venjulegur notkunarhamur hreyfils 
sem knúinn er tveimur gerðum eldsneytis, þar 
sem hreyfillinn er ekki knúinn neinu loftkenndu 
eldsneyti fyrir nein notkunarskilyrði hreyfils,

46) „hreyfill sem knúinn er tveimur gerðum elds-
neytis“: hreyfilkerfi sem er hannað til að ganga 
samtímis með dísileldsneyti og loftkenndu elds-
neyti, sem eru mæld með aðskildum hætti, þar 
sem magn sem notað er af öðru eldsneytinu 
saman borið við hitt getur verið misjafnt eftir 
notkun,

47) „hamur þar sem notast er við tvær gerðir elds-
neytis“: venjulegur notkunarhamur hreyfils 
sem knúinn er tveimur gerðum eldsneytis, þar 
sem hreyfillinn er knúinn áfram samtímis af 
dísileldsneyti og loftkenndu eldsneyti við einhver 
notkunarskilyrði hreyfils,

48) „ökutæki sem knúið er tveimur gerðum elds-
neytis“: ökutæki sem knúið er hreyfli sem 
knúinn er tveimur gerðum eldsneytis og þar sem 
eldsneytinu fyrir hreyfilinn er veitt úr aðskildum 
geymslukerfum um borð í ökutækinu,

49) „þjónustuhamur“: sérstakur hamur hreyfils 
sem knúinn er tveimur gerðum eldsneytis og er 
virkjaður í þeim tilgangi að gera við eða færa 
ökutækið úr umferð þegar notkun í ham þar 
sem notast er við tvær gerðir eldsneytis er ekki 
möguleg,
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50) „Gasorkuhlutfall (GER)“: ef um er að ræða 
hreyfil sem knúinn er tveimur gerðum eldsneytis, 
orkuinnihald loftkennds eldsneytis deilt með 
orku innihaldi beggja eldsneyta (dísileldsneytis 
og loftkennds eldsneytis), gefið upp sem prósent, 
þegar orkuinnihald er skilgreint sem lægra 
varmagildi,

51) „meðalgashlutfall“: meðalgasorkuhlutfall reiknað 
út yfir aksturslotu,

52) „hreyfill af gerð 1A sem knúinn er tveimur gerð-
um eldsneytis“: hreyfill sem knúinn er tveimur 
gerðum eldsneytis og er notaður í heitum hluta 
WHTC-prófunarlotunnar, með meðalgashlutfall 
sem ekki er undir 90 prósentum (GERWHTC 

eingöngu dísilolíu og hefur engan dísilham,

53) „hreyfill af gerð 1B sem knúinn er tveimur gerð-
um eldsneytis“: hreyfill sem knúinn er tveimur 
gerðum eldsneytis og er notaður í heitum hluta 
WHTC-prófunarlotunnar, með meðalgashlutfall 
sem ekki er undir 90 prósentum (GERWHTC 

eingöngu dísilolíu í ham þar sem notast er við 
tvær gerðir eldsneytis og hefur dísilham,

54) „hreyfill af gerð 2A sem knúinn er tveimur gerðum 
eldsneytis“: hreyfill sem knúinn er tveimur 
gerðum eldsneytis og er notaður í heitum hluta 
WHTC-prófunarlotunnar, með meðalgashlutfall 
sem er á milli 10 og 90 prósent (10% < GERWHTC 
< 90%) og hefur engan dísilham eða sem er not-
aður á heitum hluta WHTC prófunarlotunnar með 
meðal gashlutfall sem ekki er undir 90 prósentum 
(GERWHTC

eingöngu dísilolíu og hefur engan dísil ham,

55) „hreyfill af gerð 2B sem knúinn er tveimur gerð-
um eldsneytis“: hreyfill sem knúinn er tveimur 
gerðum eldsneytis og er notaður í heitum hluta 
WHTC-prófunarlotunnar, með meðal gas hlutfall 
sem er á milli 10 og 90 prósent (10% < GERWHTC 
< 90%) og hefur dísilham eða sem er notaður 
á heitum hluta WHTC-prófunarlotunnar með 
meðal gashlutfall sem ekki er undir 90 pró sentum 
(GERWHTC

við að nota eingöngu dísileldsneyti í ham þegar 
notast er við tvær gerðir eldsneytis og hefur 
dísilham,

56) „hreyfill af gerð 3B sem knúinn er tveimur gerð-
um eldsneytis“: hreyfill sem knúinn er tveimur 
gerðum eldsneytis og er notaður í heitum hluta 
WHTC-prófunarlotunnar, með meðal gashlutfall 
sem ekki er yfir 10 prósentum (GERWHTC

og sem hefur dísilham.“

2)  Í stað 1. mgr. 3. gr. komi eftirfarandi:

„1.  Til þess að hljóta EB-gerðarviðurkenningu fyrir 
hreyfil kerfi eða hreyflahóp sem aðskilda tæknieiningu, 
EB-gerðarviðurkenningu fyrir ökutæki með viður kennt 
hreyfilkerfi að því er varðar losun og upplýs ingar 
um viðgerðir og viðhald ökutækis, eða EB-gerðar-
viðurkenningu fyrir ökutæki að því er varðar losun og 
upplýsingar um viðgerðir og viðhald ökutækis, skal 
framleiðandinn, í samræmi við ákvæði I. viðauka, sýna 
fram á að ökutækin eða hreyfilkerfin hafi undirgengist 
prófanirnar og uppfylli kröfurnar sem mælt er fyrir um 
í 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. Ef um er að ræða hreyfla 
og ökutæki sem knúin eru tveimur gerðum eldsneytis 
skal framleiðandinn, til viðbótar, uppfylla kröfur sem 
settar eru fram í XVIII. viðauka.“

3)  Í stað 2. til 6. mgr. 3. gr. komi eftirfarandi:

„2.  Til þess að fá EB-gerðarviðurkenningu ökutækis með 
viðurkennt hreyfilkerfi að því er varðar losun og 
upplýsingar um viðgerðir og viðhald ökutækis, eða 
EB-gerðarviðurkenningu ökutækis að því er varðar 
losun og upplýsingar um viðgerðir og viðhald ökutækis 
skal framleiðandi tryggja að farið sé að kröfum um 
uppsetningu, sem settar eru fram í 4. lið I. viðauka 
og, ef um er að ræða ökutæki sem ganga fyrir 
tveimur gerðum eldsneytis, þeim viðbótarkröfum um 
uppsetningu sem settar eru fram í 6. lið XVIII. viðauka.

3.  Til að fá rýmkun á EB-gerðarviðurkenningu ökutækis, 
að því er varðar losun og upplýsingar um viðgerðir og 
viðhald ökutækis sem hlotið hefur gerðarviðurkenningu 
samkvæmt þessari reglugerð og hefur viðmiðunarmassa 
yfir 2380 kg en þó ekki yfir 2610 kg, skal framleiðandi 
uppfylla kröfurnar sem settar eru fram í 5. lið VIII. 
viðauka.

4.  Ákvæði um aðrar gerðarviðurkenningar, sem tilgreind 
eru í lið 2.4.1 í X. viðauka og lið 2.1 í XIII. viðauka, gilda 
ekki vegna EB-gerðarviðurkenningar á hreyfilkerfi 
eða hreyflahóp sem aðskildum tæknieiningum. Þessi 
ákvæði gilda ekki heldur um hreyfla og ökutæki sem 
knúin eru tveimur gerðum eldsneytis.

5.  Öll hreyfilkerfi og allir hönnunarþættir sem gætu 
haft áhrif á losun mengandi lofttegunda og efnisagna 
skulu þannig hönnuð, smíðuð, samsett og uppsett að 
hreyfillinn geti við eðlilega notkun uppfyllt ákvæði 
reglugerðar (EB) nr. 595/2009 sem og ákvæði þessarar 
reglugerðar. Framleiðandinn skal einnig tryggja 
samræmi við kröfur um losun utan lotu sem settar 
eru fram í 14. gr. og VI. viðauka við þessa reglugerð. 
Ef um er að ræða hreyfla og ökutæki sem knúin 
eru tveimur gerðum eldsneytis gilda einnig ákvæði  
XVIII. viðauka.
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6.  Til að fá EB-gerðarviðurkenningu fyrir hreyfilkerfi 
eða hreyflahóp sem aðskilda tæknieiningu eða 
EB-gerðarviðurkenningu ökutækis að því er varðar 
losun og upplýsingar um viðgerðir og viðhald 
ökutækis, í því skyni að fá gerðarviðurkenningu 
fyrir almenna flokka eldsneytis, gerðarviðurkenningu 
sem takmarkast við ákveðna flokka eldsneytis eða 
gerðarviðurkenningu fyrir tilgreinda flokka eldsneytis, 
skal framleiðandinn tryggja að farið sé að kröfum sem 
settar eru fram í 1. lið I. viðauka.“

4)  Í 4. mgr. 5. gr. bætist eftirfarandi j-liður við:

„j)  ef við á, upplýsingamappan sem nauðsynleg er fyrir 
rétta uppsetningu hreyfils sem er gerðarviðurkenndur 
sem aðskilin tæknieining.“

5)  Ákvæðum 6. gr. er breytt sem hér segir:

a)  eftirfarandi 1. mgr. a bætist við:

„1a.  Annar möguleiki í stað málsmeð ferð-
arinnar sem kveðið er á um í 1. mgr. er að 
viður kenningaryfirvald veiti EB-gerðar viður-
kenn ingu fyrir hreyfilkerfi eða hreyflahóp sem 
aðskilda tæknieiningu ef öll eftirfarandi skilyrði 
eru uppfyllt:

a)  gerðarviðurkenning fyrir hreyfilkerfi eða 
hreyfla hóp sem aðskilda tæknieiningu hefur 
þegar verið veitt í samræmi við reglugerð efna-
hagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 
nr. 49 þegar sótt er um EB-gerðarviðurkenningu,

b)  kröfurnar sem settar eru fram í 2. gr. a til 2. gr. f 
í þessari reglugerð, um aðgang að innbyggðu 
greiningarkerfi ökutækja og að upplýsingum 
um viðgerðir og viðhald ökutækja, og eiga við 
hreyfilkerfið eða hreyflahópinn, eru uppfylltar,

c)  kröfurnar sem settar eru fram í lið 6.2 í  
X. við auka við þessa reglugerð eru uppfylltar á 
meðan á umbreytingartímabilinu sem tilgreint 
er í 7. mgr. 4. gr. stendur,

d)  allar aðrar undantekningar sem settar eru fram í 
liðum 3.1 og 5.1 í VII. viðauka við þessa reglu-
gerð, liðum 2.1 og 6.1 í X. viðauka við þessa 
reglugerð, liðum 2, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1 og 10 í 
XIII. viðauka við þessa reglugerð og 1. lið í  
6. viðbæti við XIII. viðauka við þessa reglu-
gerð, gilda.“

b)  í stað 2. mgr. komi eftirfarandi:

„2.  Þegar EB-gerðarviðurkenning er veitt skv. 1. mgr. 
og 1. mgr. a skal viðurkenningaryfirvaldið afhenda 
EB-gerðarviðurkenningarvottorð sem er í samræmi 
við fyrirmyndina sem sett er fram í 5. viðbæti við  
I. viðauka.“

6)  Ákvæðum 8. gr. er breytt sem hér segir:

a)  eftirfarandi 1. mgr. a bætist við:

„1a.  Annar möguleiki í stað málsmeðferðarinnar sem 
kveðið er á um í 1. mgr. er að viðurkenningaryfirvald 
veiti EB-gerðarviðurkenningu fyrir ökutæki með 
hreyfilkerfi sem er viðurkennt að því er varðar losun 
og aðgang að upplýsingum um viðgerðir og viðhald 
ökutækis, ef öll eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:

a)  gerðarviðurkenning fyrir ökutæki með viðurkennt 
hreyfilkerfi hefur þegar verið veitt í samræmi 
við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóð anna fyrir Evrópu nr. 49 þegar sótt er um 
EB-gerðarviðurkenningu,

b)  kröfurnar sem settar eru fram í 2. gr. a til 2. gr. f  
í þessari reglugerð, um aðgang að innbyggðu 
greiningarkerfi ökutækja og að upplýsingum um 
viðgerðir og viðhald ökutækja, eru uppfylltar,

c)  kröfurnar sem settar eru fram í lið 6.2 í X. viðauka 
við þessa reglugerð eru uppfylltar á meðan á 
umbreytingartímabilinu sem tilgreint er í 7. mgr.  
4. gr. stendur,

d)  allar aðrar undantekningar sem settar eru fram í 
liðum 3.1 og 5.1 í VII. viðauka við þessa reglugerð, 
liðum 2.1 og 6.1 í X. viðauka við þessa reglugerð, 
liðum 2, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1 og 10 í XIII. viðauka 
við þessa reglugerð og 1. lið í 6. viðbæti við  
XIII. viðauka við þessa reglugerð, gilda.“

b)  í stað 2. mgr. komi eftirfarandi:

„2.  Þegar EB-gerðarviðurkenning er veitt skv. 1. mgr. 
og 1. mgr. a skal viður kenningaryfirvaldið afhenda 
EB-gerðar viðurkenningarvottorð sem er í samræmi 
við fyrirmyndina sem sett er fram í 6. við bæti við  
I. viðauka.“

7)  Ákvæðum 10. gr. er breytt sem hér segir:

a)  eftirfarandi 1. mgr. a bætist við:

„1a.  Annar möguleiki í stað málsmeðferðarinnar sem 
kveðið er á um í 1. mgr. er að viðurkenningaryfirvald 
veiti EB-gerðarviðurkenningu fyrir ökutæki að því er 
varðar losun og aðgang að upplýsingum um viðgerðir 
og viðhald ökutækis, ef öll eftirfarandi skilyrði eru 
uppfyllt:

a)  gerðarviðurkenning fyrir ökutæki hefur þegar verið 
veitt í samræmi við reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49 þegar sótt 
er um EB-gerðarviðurkenningu,
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b)  kröfurnar sem settar eru fram í 2. gr. a til 2. gr. 
f í þessari reglugerð, um aðgang að innbyggðu 
greiningarkerfi ökutækja og að upplýsingum um 
viðgerðir og viðhald ökutækja, eru uppfylltar,

c)  kröfurnar sem settar eru fram í lið 6.2 í X. viðauka 
við þessa reglugerð eru uppfylltar á meðan á 
umbreytingartímabilinu sem tilgreint er í 7. mgr. 4. 
gr. stendur,

d)  allar aðrar undantekningar sem settar eru fram í 
liðum 3.1 og 5.1 í VII. viðauka við þessa reglugerð, 
liðum 2.1 og 6.1 í X. viðauka við þessa reglugerð, 
liðum 2, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1 og 10 í XIII. viðauka 
við þessa reglugerð og 1. lið í 6. viðbæti við XIII. 
viðauka við þessa reglugerð, gilda.“

b)  í stað 2. mgr. komi eftirfarandi:

„2.  Þegar EB-gerðarviðurkenning er veitt samkvæmt 
1. mgr. og 1. mgr. a skal viðurkenningaryfirvald gefa 

út EB-gerðarviðurkenningarvottorð samkvæmt fyrir-
myndinni sem sett er fram í 7. viðbæti við I. viðauka.“

8)  Í stað annarrar undirgreinar í 5. mgr. 16. gr. komi 
eftirfarandi:

 „Prófunarskilyrðin skulu uppfylla kröfurnar sem settar eru 
fram í 6. lið í 4. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49.“

9)  Ákvæðum I., II. og IV. til XIV. viðauka er breytt í samræmi 
við III. viðauka við þessa reglugerð,

10) Í stað III. viðauka komi IV. viðauki við þessa reglugerð,

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

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

Hún kemur til framkvæmda 1. janúar 2014, að undanskildum 
4. lið I. viðauka sem kemur til framkvæmda 1. júlí 2014.

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

Gjört í Brussel 31. janúar 2014.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar

 José Manuel BARROSO

 forseti.

_______
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I. VIÐAUKI

Ákvæðum I. III. og IX. viðauka við tilskipun 2007/46/EB er breytt sem hér segir:

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

a)  í stað liðar 3.2.1.1 komi eftirfarandi:

„3.2.1.1.  Vinnsluháttur: rafkveikja/þjöppukveikja/tvær gerðir eldsneytis (1)

Vinnuhringur: fjórgengis/tvígengis/hverfihreyfill (1),“

b)  eftirfarandi liðir 3.2.1.1.1 og 3.2.1.1.2 bætist við á eftir lið 3.2.1.1:

„3.2.1.1.1.  Gerð hreyfils sem gengur fyrir tveimur gerðum eldsneytis: Gerð 1A/Gerð 1B/Gerð 2A/Gerð 
2B/Gerð 3B (1)(x1)

3.2.1.1.2.  Gasorkuhlutfall yfir heitan hluta WHTC-prófunarlotu: …………… %“,

c)  á eftir lið 3.2.1.6.1 bætist við eftirfarandi liður 3.2.1.6.2:

„3.2.1.6.2.  Lausagangur með dísilolíu: já/nei (1)(x1)“,

d)  Í stað liðar 3.2.2.1 og 3.2.2.2 komi eftirfarandi:

„3.2.2.1.  Létt ökutæki: Dísilolía/bensín/fljótandi jarðolíugas/jarðgas eða lífmetan/etanól(E85)/
lífdísilolía/vetni/Vetnis og jarðgas(1)(6)

3.2.2.2.  Þung ökutæki dísilolía/bensín/fljótandi jarðolíugas/jarðgas í H-flokki/jarðgas í L-flokki/
jarðgas í HL-flokki/etanól (ED95)/etanól (E85)/fljótandi jarðgas/fljótandi jarðgas20/ (1)(6)“

e)  í stað liðar 3.2.4.2 komi eftirfarandi:

„3.2.4.2.  Með eldsneytisinnsprautun (einungis fyrir ökutæki með þjöppukveikju eða sem ganga fyrir 
tveimur gerðum eldsneytis): já/nei (1)“

f)  í stað liðar 3.2.9.2.1 komi eftirfarandi:

„3.2.9.2.1.  (Eingöngu Euro VI) Lýsing og/eða teikning af þáttum útblásturskerfis sem eru hluti af 
hreyfilkerfinu“,

g)  í stað liða 3.2.9.7 og 3.2.9.7.1 komi eftirfarandi:

„3.2.9.7.  Heildarrúmmál útblásturskerfis: …………… dm3

3.2.9.7.1.  (Eingöngu Euro VI) Samþykkt rúmmál útblásturskerfis: …………… dm3“,

h)  á eftir lið 3.2.9.7.2 bætist við eftirfarandi liður 3.2.9.7.1:

„3.2.9.7.2.  (Eingöngu EURO VI) Rúmmál útblásturskerfis sem er hluti hreyfilkerfis: …………… dm3“,

i)  liðir 3.2.12.2.7.0.7 og 3.2.12.2.7.0.8 falli brott,

j)  Í stað liðar  3.2.12.2.7.6.5 komi eftirfarandi:

„3.2.12.2.7.6.5.  (Eingöngu Euro VI) staðall fyrir samskiptareglur innbyggðs greiningarkerfis: (8)“,

k)  eftirfarandi liðir 3.2.12.2.7.8 til 3.2.12.2.7.8.3 bætast við á eftir lið 3.2.12.2.7.7.1:

„3.2.12.2.7.8.  (Eingöngu EURO VI) íhlutir innbyggðs greiningarkerfis um borð í ökutækinu

3.2.12.2.7.8.0.  Önnur viðurkenning eins og kveðið er á um í lið 2.4.1 í X. viðauka við reglugerð (ESB)  
Nr. 582/2011: já/nei (1)

3.2.12.2.7.8.1.  Skrá yfir íhluti innbyggðs greiningarkerfis um borð í ökutækinu
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3.2.12.2.7.8.2.  Skrifleg lýsing og/eða teikning af bilanavísi(10)

3.2.12.2.7.8.3.  Skrifleg lýsing og/eða teikning af samskiptaskilfleti innbyggðs greiningarkerfis utan 
ökutækis (10)“,

l)  í stað liðar 3.2.12.2.8.2 komi eftirfarandi:

„3.2.12.2.8.2.  Þvingunarkerfi fyrir ökumann“,

m)  eftirfarandi liðir 3.2.12.2.8.2.1 og 3.2.12.2.8.2.2 bætast við á eftir lið 3.2.12.2.8.2:

„3.2.12.2.8.2.1  (Eingöngu Euro VI) Hreyfill, þar sem viðbragðsþvingandi kerfi fyrir ökumann hefur verið 
varanlega afvirkjað, sem notaður er af björgunarþjónustu eða í ökutækjum sem tilgreind eru 
b-lið 3. mgr. 2. gr. þessarar tilskipunar: já/nei (1)

3.2.12.2.8.2.2.  Virkjun skriðhams

 „gerður óvirkur eftir endurræsingu“/„gerður óvirkur eftir eldsneytisáfyllingu“/„gerður 
óvirkur eftir að lagt er“ (1)(8)“,

n)  eftirfarandi liðir 3.2.12.2.8.3.1 og 3.2.12.2.8.3.2 bætast við á eftir lið 3.2.12.2.8.3:

„3.2.12.2.8.3.1.  (Eingöngu Euro VI) Skrá yfir hópa hreyfla með innbyggð greiningarkerfi innan hóps hreyfla 
sem kemur til greina þegar tryggja á rétta virkni NOx-varnarráðstafana (þegar við á)

3.2.12.2.8.3.2.  (Eingöngu Euro VI) Númer hóps hreyfla með innbyggð greiningarkerfi sem stofnhreyfill/
hreyfill innan hreyflahóps tilheyrir“,

o)  liður 3.2.12.2.8.4 falli niður.

p)  í stað liða 3.2.12.2.8.8 og 3.2.12.2.8.8.1 komi eftirfarandi:

„3.2.12.2.8.8.  (Eingöngu EURO VI) Íhlutir kerfa í ökutæki sem tryggja rétta virkni NOx-varnarráðstafana 

3.2.12.2.8.8.1.  Skrá yfir íhluti kerfa í ökutæki sem tryggja rétta virkni NOx-varnarráðstafana“,

q)  í stað liðar 3.2.12.2.8.8.3 komi eftirfarandi:

„3.2.12.2.8.8.3.  Skrifleg lýsing og/eða teikning viðvörunarmerkis (10)“,

r)  eftirfarandi liðir 3.2.12.2.8.8.4 og 3.2.12.2.8.8.5 bætast við á eftir lið 3.2.12.2.8.8.3:

„3.2.12.2.8.8.4.  Önnur viðurkenning eins og kveðið er á um í lið 2.1 í XIII. viðauka við reglugerð (ESB)  
Nr. 582/2011: já/nei (1)

3.2.12.2.8.8.5.  Upphitaður/óupphitaður geymir fyrir virka efnið og skömmtunarkerfi (sjá lið 2.4 í  
11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49)“,

s)  í stað liðar 3.2.17 komi eftirfarandi:

„3.2.17  Sértækar upplýsingar varðandi gashreyfla og vélar sem ganga fyrir tveimur gerðum 
eldsneytis fyrir þung ökutæki (ef um er að ræða kerfi sem dregin eru upp með öðrum hætti 
skal afhenda jafngildar upplýsingar) (ef við á)“,

t)  eftirfarandi liðir 3.2.17.9 til 3.2.19.4.3 bætast við á eftir lið 3.2.17.8.2:

„3.2.17.9.  Þegar við á, tilvísun framleiðanda í gögn vegna uppsetningar hreyfils sem knúinn er tveimur 
gerðum eldsneytis í ökutæki (x1)

3.2.18.  Eldsneytiskerfi fyrir vetni: já/nei (1)

3.2.18.1.  EB-gerðarviðurkenningarnúmer í samræmi við reglugerð (EB) nr. 79/2009:  .........................

3.2.18.2.  Rafeindastýrieining fyrir eldsneytisáfyllingu vetnisknúins hreyfils
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3.2.18.2.1.  Tegund(-ir):  ..............................................................................................................................

3.2.18.2.2.  Gerð(-ir):  ..................................................................................................................................

3.2.18.2.3.  Stillimöguleikar tengdir losun:  .................................................................................................

3.2.18.3.  Frekari upplýsingaskjöl

3.2.18.3.1.  Lýsing á öryggisráðstöfunum vegna hvatans þegar skipt er frá bensíni yfir í vetni og 
öfugt:  ........................................................................................................................................

3.2.18.3.2.  Kerfisuppdráttur (raftengingar, tengingar á sog- og jöfnunarslöngum o.s.frv.):  .....................

3.2.18.3.3.  Teikning af tákninu:  .................................................................................................................

3.2.2019.  Eldsneytiskerfi fyrir blöndu vetnis og jarðgass: já/nei (1)

3.2.19.1.  Hundraðshluti vetnis í eldsneyti (hámark sem tilgreint er af framleiðanda):  ..........................

3.2.19.2.  EB-gerðarviðurkenningarnúmer í samræmi við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu nr.110  ...................................................................................................

3.2.19.3.  Rafeindastýrieining fyrir hreyfil knúinn blöndu vetnis og jarðgass

3.2.19.3.1.  Tegund(-ir):  ..............................................................................................................................

3.2.19.3.2.  Gerð(-ir):  ..................................................................................................................................

3.2.19.3.3.  Stillimöguleikar tengdir losun:  .................................................................................................

3.2.19.4.  Frekari upplýsingaskjöl

3.2.19.4.1.  Lýsing á öryggisráðstöfunum vegna hvatans þegar skipt er frá bensíni í blöndu vetnis og 
jarðgass og öfugt:  .....................................................................................................................

3.2.19.4.2.  Kerfisuppdráttur (raftengingar, tengingar á sog- og jöfnunarslöngum o.s.frv.):  .....................

3.2.19.4.3.  Teikning af tákninu:  ..............................................................................................................“.

u)  í stað liðar 3.4.8 komi eftirfarandi:

„3.4.8.  Drægi ökutækis á rafmagni:  . km (í samræmi við 9. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 101)“,

v)  í stað liða 3.5.2.1, 3.5.2.2 og 3.5.2.3 komi eftirfarandi:

„3.5.2.1.  Eldsneytisnotkun (akstur í þéttbýli):  ................  l/100 km eða m3/100 km eða kg/100 km (1)

3.5.2.2.  Eldsneytisnotkun (akstur utan þéttbýlis):  .........  l/100 km eða m3/100 km eða kg/100 km (1)

3.5.2.3.  Eldsneytisnotkun (blandaður akstur):  ............ l/100 km eða m3/100 km eða kg/100 km (1)“,

w)  eftirfarandi liðir 3.5.3 til 3.5.3.2.3 bætast við á eftir lið 3.5.2.3:

„3.5.3.  Raforkunotkun fyrir rafknúin ökutæki

3.5.3.1.  Raforkunotkun fyrir ökutæki sem eru eingöngu rafknúin  .......................................... Wh/km

3.5.3.2.  Raforkunotkun fyrir fjölknúin rafökutæki sem hægt er að hlaða utan ökutækis

3.5.3.2.1.  Raforkunotkun (skilyrði A, samsett skilyrði) ...............................................................Wh/km

3.5.3.2.2.  Raforkunotkun (skilyrði B, samsett skilyrði) .............................................................. Wh/km

3.5.3.2.3.  Raforkunotkun (veginn, blandaður akstur)  .............................................................. Wh/km“,
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x)  í stað liðar 3.5.4.1 og 3.5.4.2 komi eftirfarandi:

„3.5.4.1.  Massi koltvísýringslosunar í WHSC-prófun (x3):  ........................................................ g/kWh

3.5.4.2.  Massi koltvísýringslosunar í WHSC-prófun í dísilham (x2):  .................................... g/kWh“,

y)  eftirfarandi liðir 3.5.4.3 til 3.5.4.6 bætast við á eftir lið 3.5.4.2:

„3.5.4.3.  Massi koltvísýringslosunar í WHSC-prófun í ham þar sem notast er við tvær gerðir 
eldsneytis(x2):  ................................................................................................................ g/kWh

3.5.4.4.  Massi koltvísýringslosunar í WHTC-prófun (x3)(9):  .................................................... g/kWh

3.5.4.5.  Massi koltvísýringslosunar í WHTC-prófun í dísilham(x2)(9):  .................................... g/kWh

3.5.4.6.  Massi koltvísýringslosunar í WHTC-prófun í ham þar sem notast er við tvær gerðir 
eldsneytis(x2)(9):  ......................................................................................................... g/kWh“,

z)  í stað liðar 3.5.5.1 og 3.5.5.2 komi eftirfarandi:

„3.5.5.1.  WHSC-prófun á eldsneytisnotkun (x3):  ........................................................................ g/kWh

3.5.5.2.  WHSC-prófun á eldsneytisnotkun í dísilham (x2):  .................................................... g/kWh“,

aa)  eftirfarandi liðir 3.5.5.3 til 3.5.5.6 bætast við á eftir lið 3.5.5.2:

„3.5.5.3.  WHSC-prófun á eldsneytisnotkun í ham þar sem notast er við tvær gerðir eldsneytis (x2):  ... 
g/kWh

3.5.5.4.  WHTC-prófun á eldsneytisnotkun (9)(x3):  .................................................................... g/kWh

3.5.5.5.  WHTC-prófun á eldsneytisnotkun í dísilham (9)(x2): ................................................... g/kWh

3.5.5.6.  WHTC-prófun á eldsneytisnotkun í ham þar sem notast er við tvær gerðir eldsneytis (9)(x1):  
 g/kWh“,

ab)  eftirfarandi skýringar bætist við:

„(8)  Skal skráð ef um er að ræða einn hóp hreyfla með innbyggð greiningarkerfi og ef ekki er þegar tekið fram 
í upplýsingamöppu sem um getur í lið 3.2.12.2.7.0.4.

(9)  Gildi úr samanlögðum WHTC-prófunum, þ.m.t. köldum og heitum hluta, í samræmi við VIII. viðauka við 
reglugerð (ESB) nr. 582/2011.

(10)  Skal skráð ef það er ekki þegar í skjölunum sem um getur í lið 3.2.12.2.7.0.5.“,

ac)  eftirfarandi skýringar bætist við:

„(x)  Hreyflar knúnir tveimur gerðum eldsneytis.

(x1)  Ef um er ræða hreyfil eða ökutæki sem knúin eru tveimur gerðum eldsneytis.

(x2)  Ef um er að ræða hreyfla af gerðum 1B, 2B og 3B sem knúnir eru tveimur gerðum eldsneytis.

(x3)  Nema þegar um er ræða hreyfla eða ökutæki sem knúin eru tveimur gerðum eldsneytis.“

2)  Ákvæðum A-liðar I. hluta III. viðauka er breytt sem hér segir:

a)  í stað liðar 3.2.1.1 komi eftirfarandi:

„3.2.1.1.  Vinnsluháttur: rafkveikja/þjöppukveikja/tvær gerðir eldsneytis (1)

 Vinnuhringur: fjórgengis/tvígengis/hverfihreyfill (1)“,

b)  eftirfarandi liðir 3.2.1.1.1 og 3.2.1.1.2 bætist við á eftir lið 3.2.1.1:

„3.2.1.1.1.  Gerð hreyfils sem gengur fyrir tveimur gerðum eldsneytis: Gerð 1A/Gerð 1B/Gerð 2A/Gerð 
2B/Gerð 3B (1)(x1)
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3.2.1.1.2.  Gasorkuhlutfall yfir heitan hluta WHTC-prófunarlotu:  ...................................................  %“,

c)  á eftir lið 3.2.1.6.1 bætist við eftirfarandi liður 3.2.1.6.2:

„3.2.1.6.2.  Lausagangur með dísilolíu: já/nei (1)(x1)“,

d)  í stað liðar 3.2.2.2 komi eftirfarandi:

„3.2.2.2.  Þung ökutæki dísilolía/bensín/fljótandi jarðolíugas/jarðgas í H-flokki/jarðgas í L-flokki/
jarðgas í HL-flokki/etanól (ED95)/etanól (E85)/fljótandi jarðgas/fljótandi jarðgas20/ (1)(6)“,

e)  í stað liðar 3.2.4.2 komi eftirfarandi:

„3.2.4.2.  Með eldsneytisinnsprautun (einungis fyrir ökutæki með þjöppukveikju eða sem ganga fyrir 
tveimur gerðum eldsneytis): já/nei (1)“,

f)  liðir 3.2.12.2.7.0.7 og 3.2.12.2.7.0.8 falli brott,

g)  í stað liðar  3.2.12.2.7.6.5 komi eftirfarandi:

„3.2.12.2.7.6.5.  (Eingöngu Euro VI) staðall fyrir samskiptareglur innbyggðs greiningarkerfis: (8)“,

h)  eftirfarandi liðir 3.2.12.2.7.8 til 3.2.12.2.7.8.3 bætast við á eftir lið 3.2.12.2.7.7.1:

„3.2.12.2.7.8.  (Eingöngu EURO VI) íhlutir innbyggðs greiningarkerfis um borð í ökutækinu

3.2.12.2.7.8.1.  Skrá yfir íhluti innbyggðs greiningarkerfis um borð í ökutækinu

3.2.12.2.7.8.2.  Skrifleg lýsing og/eða teikning af bilanavísi(10)

3.2.12.2.7.8.3.  Skrifleg lýsing og/eða teikning af samskiptaskilfleti innbyggðs greiningarkerfis utan 
ökutækis (10)“,

i)  í stað liðar 3.2.12.2.8.2 komi eftirfarandi:

„3.2.12.2.8.2.  Þvingunarkerfi fyrir ökumann“,

j)  á eftir lið 3.2.12.2.8.2 bætist við eftirfarandi liður 3.2.12.2.8.2.1:

„3.2.12.2.8.2.1  (Eingöngu Euro VI) Hreyfill, þar sem viðbragðsþvingandi kerfi fyrir ökumann hefur verið 
varanlega afvirkjað, sem notaður er af björgunarþjónustu eða í ökutækjum sem tilgreind eru 
b-lið 3. mgr. 2. gr. þessarar tilskipunar: já/nei (1)“,

k)  í stað liðar 3.5.4.1 og 3.5.4.2 komi eftirfarandi:

„3.5.4.1.  Massi koltvísýringslosunar í WHSC-prófun (x3):  ........................................................ g/kWh

3.5.4.2.  Massi koltvísýringslosunar í WHSC-prófun í dísilham (x2):  .................................... g/kWh“,

l)  eftirfarandi liðir 3.5.4.3 til 3.5.4.6 bætast við á eftir lið 3.5.4.2:

„3.5.4.3.  Massi koltvísýringslosunar í WHSC-prófun í ham þar sem notast er við tvær gerðir 
eldsneytis(x2):  ................................................................................................................ g/kWh

3.5.4.4.  Massi koltvísýringslosunar í WHTC-prófun (9)(x3):  .................................................... g/kWh

3.5.4.5.  Massi koltvísýringslosunar í WHTC-prófun í dísilham(9)(x2):  .................................... g/kWh

3.5.4.6.  Massi koltvísýringslosunar í WHTC-prófun í ham þar sem notast er við tvær gerðir 
eldsneytis(9)(x1):  ......................................................................................................... g/kWh“,

m)  í stað liðar 3.5.5.1 og 3.5.5.2 komi eftirfarandi:

„3.5.5.1.  WHSC-prófun á eldsneytisnotkun (x3):  ........................................................................ g/kWh

3.5.5.2.  WHSC-prófun á eldsneytisnotkun í dísilham (x2):  .................................................... g/kWh“,
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n)  eftirfarandi liðir 3.5.5.3 til 3.5.5.6 bætast við á eftir lið 3.5.5.2:

„3.5.5.3.  WHSC-prófun á eldsneytisnotkun í ham þar sem notast er við tvær gerðir eldsneytis (x1):  ... 
g/kWh

3.5.5.4.  WHTC-prófun á eldsneytisnotkun (9)(x3):  .................................................................... g/kWh

3.5.5.5.  WHTC-prófun á eldsneytisnotkun í dísilham (9)(x2): ................................................... g/kWh

3.5.5.6.  WHTC-prófun á eldsneytisnotkun í ham þar sem notast er við tvær gerðir eldsneytis (9)(x1):  
 g/kWh“,

3)  Ákvæðum VIII. viðauka er breytt sem hér segir:

a)  í stað liðar 2.1.2 komi eftirfarandi:

„2.1.2.  Prófun 2 (b)(c)(upplýsingar um losun sem krafist er við gerðarviðurkenningu vegna aksturshæfni)

 Prófun 2, prófun í hægum lausagangi:

Afbrigði/útfærsla … … …

CO (% miðað við rúmmál) … … …

Snúningshraði (mín–1) … … …

Hitastig á smurolíu (K) … … …

 Prófun 2, prófun í hröðum lausagangi:

Afbrigði/útfærsla … … …

CO (% miðað við rúmmál) … … …

Lambda-gildi … … …

Snúningshraði (mín–1) … … …

Hitastig á smurolíu (K) … … …“

b)  Í stað liðar 2.2.4 komi eftirfarandi:

„2.2.4.  Prófun í lausagangi (1)

Afbrigði/útfærsla … … …

CO (% miðað við rúmmál) … … …

Lambda-gildi (1) … … …

Snúningshraði (mín–1) … … …

Hitastig á smurolíu (K) … … …“

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

a)  I. hluta á 2. hlið – Ökutækjaflokkur M1 (fullbúið ökutæki og ökutæki sem er fullbúið í áföngum) á 
fyrirmyndinni að EB-samræmisvottorði, er breytt sem hér segir:

i.  í stað liða 26. og 26.1 komi eftirfarandi:

„26.  Eldsneyti: Dísilolía/bensín/fljótandi jarðolíugas/þjappað jarðgas-lífmetan/fljótandi jarðgas/etanól/
lífdíselolía/vetni (1)

26.1.  Knúið einni tegund eldsneytis/knúið tveimur tegundum eldsneytis en ekki samtímis/knúið 
fjölblöndueldsneyti/knúið tveimur eldsneytistegundum (1)“,
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ii.  á eftir lið 26.1 bætist við eftirfarandi liður 26.2:

„26.2.  (Eingöngu þegar notast er við tvær gerðir eldsneytis) Gerð 1A/Gerð 1B/Gerð 2A/Gerð 2B/Gerð 
3B (1)“,

iii.  í stað 48. liðar komi eftirfarandi:

„48.  Losun með útblæstri (m)(m1)(m2):

 Númer grunnstjórnvaldsfyrirmælanna og nýjustu breytingarstjórnvaldsfyrirmælanna sem við 
eiga:  ....................................................................................................................................................

1.1.  prófunaraðferð: Gerð I eða ESC-prófun (1)

 CO:  .. HC:  ................  NOx:  ................ HC + NOx:  ...................  Efnisagnir:  ......................

 Reykþéttni (ELR-prófun): .............................................................................................  (m–1)

1.2.  prófunaraðferð: Gerð I (Euro 5 eða 6(1)) eða WHSC-prófun (EURO VI) (1)

 CO:  THC:  ...........  NMHC:  .......................... NOx:  ................  THC + NOx:  ...................... 

 NH3:  ........................................  Efnisagnir (massi):  ..............................................................

 Agnir (fjöldi):  ..........................................................................................................................

2.1.  prófunaraðferð: Evrópska, svipula lotan (ef við á)

 CO:  .NOx:  ...........  NMHC:  ...........  THC:  ..........  CH4:  .............  Efnisagnir:  ...................

2.2.  prófunaraðferð: WHTC (EURO VI)

 CO:  .NOx:  ...........  NMHC:  ...................  THC:  ..................  CH4:  ..............  NH3:...............

 Efnisagnir (massi):  ..................................... Agnir (fjöldi):  ................................................“,

b)  I. hluta á 2. hlið – Ökutækjaflokkur M2 (fullbúið ökutæki og ökutæki sem er fullbúið í áföngum) á 
fyrirmyndinni að EB-samræmisvottorði, er breytt sem hér segir:

i.  í stað liða 26. og 26.1 komi eftirfarandi:

„26.  Eldsneyti: Dísilolía/bensín/fljótandi jarðolíugas/þjappað jarðgas-lífmetan/fljótandi jarðgas/etanól/
lífdíselolía/vetni (1)

26.1.  Knúið einni tegund eldsneytis/knúið tveimur tegundum eldsneytis en ekki samtímis/knúið 
fjölblöndueldsneyti/knúið tveimur eldsneytistegundum (1)“,

ii.  á eftir lið 26.1 bætist við eftirfarandi liður 26.2:

„26.2.  (Eingöngu þegar notast er við tvær gerðir eldsneytis) Gerð 1A/Gerð 1B/Gerð 2A/Gerð 2B/Gerð 
3B (1)“,

iii.  í stað 48. liðar komi eftirfarandi:

„48.  Losun með útblæstri (m)(m1)(m2):

 Númer grunnstjórnvaldsfyrirmælanna og nýjustu breytingarstjórnvaldsfyrirmælanna sem við 
eiga:  ...................

1.1.  prófunaraðferð: Gerð I eða ESC-prófun (1)

 CO:  .  HC:  ................  NOx:  ................ HC + NOx:  ...................  Efnisagnir:  ......................

 Reykþéttni (ELR-prófun): .............................................................................................  (m–1)

1.2.  prófunaraðferð: Gerð I (Euro 5 eða 6(1)) eða WHSC-prófun (EURO VI) (1)

 CO:   THC:  ............. NMHC:  .................  NOx:  ...........  THC + NOx:  ........... NH3: ............. 

 Efnisagnir (massi):  ..............................................  Agnir (fjöldi):  ..........................................

2.1.  prófunaraðferð: Evrópska, svipula lotan (ef við á)

 CO:   NOx:  ...........  NMHC:  ..............  THC:  ............  CH4:  ..............  Efnisagnir:  ..............



25.9.2014 Nr. 54/271EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

2.2.  prófunaraðferð: WHTC (EURO VI)

 CO:   NOx:  ...........  NMHC:  ..................  THC:  ................  CH4:  ............. NH3:  .................

 Efnisagnir (massi):  ........................................... Agnir (fjöldi):  ..........................................“,

c)  I. hluta á 2. hlið – Ökutækjaflokkur M3 (fullbúið ökutæki og ökutæki sem er fullbúið í áföngum) á 
fyrirmyndinni að EB-samræmisvottorði, er breytt sem hér segir:

i.  í stað liða 26. og 26.1 komi eftirfarandi:

„26.  Eldsneyti: Dísilolía/bensín/fljótandi jarðolíugas/þjappað jarðgas-lífmetan/fljótandi jarðgas/etanól/
lífdíselolía/vetni (1)

26.1.  Knúið einni tegund eldsneytis/knúið tveimur tegundum eldsneytis en ekki samtímis/knúið 
fjölblöndueldsneyti/knúið tveimur eldsneytistegundum (1)“,

ii.  á eftir lið 26.1 bætist við eftirfarandi liður 26.2:

„26.2.  (Eingöngu þegar notast er við tvær gerðir eldsneytis) Gerð 1A/Gerð 1B/Gerð 2A/Gerð 2B/Gerð 
3B (1)“,

iii.  í stað 48. liðar komi eftirfarandi:

„48.  Losun með útblæstri (m)(m1)(m2):

 Númer grunnstjórnvaldsfyrirmælanna og nýjustu breytingarstjórnvaldsfyrirmælanna sem við 
eiga:  ....................................................................................................................................................

1.1.  prófunaraðferð: ESC-prófun

 CO:  .  HC:  ................  NOx:  ................ HC + NOx:  ...................  Efnisagnir:  ......................

 Reykþéttni (ELR-prófun): .............................................................................................  (m–1)

1.2.  prófunaraðferð: WHSC (EURO VI)

 CO:   THC:  ...........  NMHC:  ............  NOx:  ..........  THC + NOx:  ............. NH3:  .................

 Efnisagnir (massi):  ............................... Agnir (fjöldi):  .........................................................

2.1.  prófunaraðferð: Evrópska, svipula lotan (ef við á)

 CO:   NOx:  ...........  NMHC:  .........................  THC:  .............................  CH4:  ...................... 
Efnisagnir:  ..........................

2.2.  prófunaraðferð: WHTC (EURO VI)

 CO:   NOx:  ...........  NMHC:  .................  THC:  ..................  CH4:  ............... NH3: ............... 

 Efnisagnir (massi):  ...............................  Agnir (fjöldi):  ......................................................“,

d)  I. hluta á 2. hlið – Ökutækjaflokkur N1 (fullbúið ökutæki og ökutæki sem er fullbúið í áföngum) á fyrirmyndinni 
að EB-samræmisvottorði, er breytt sem hér segir:

i.  í stað liða 26. og 26.1 komi eftirfarandi:

„26.  Eldsneyti: Dísilolía/bensín/fljótandi jarðolíugas/þjappað jarðgas-lífmetan/fljótandi jarðgas/etanól/
lífdíselolía/vetni (1)

26.1.  Knúið einni tegund eldsneytis/knúið tveimur tegundum eldsneytis en ekki samtímis/knúið 
fjölblöndueldsneyti/knúið tveimur eldsneytistegundum (1)“,

ii.  á eftir lið 26.1 bætist við eftirfarandi liður 26.2:

„26.2.  (Eingöngu þegar notast er við tvær gerðir eldsneytis) Gerð 1A/Gerð 1B/Gerð 2A/Gerð 2B/Gerð 
3B (1)“,

iii.  í stað 48. liðar komi eftirfarandi:

„48.  Losun með útblæstri (m)(m1)(m2):

 Númer grunnstjórnvaldsfyrirmælanna og nýjustu breytingarstjórnvaldsfyrirmælanna sem við 
eiga:  ...................

1.1.  prófunaraðferð: Gerð I eða ESC-prófun (1)

 CO:  .  HC:  ................  NOx:  ................ HC + NOx:  ...................  Efnisagnir:  ......................

 Reykþéttni (ELR-prófun): .............................................................................................  (m–1)
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1.2.  prófunaraðferð: Gerð I (Euro 5 eða 6(1)) eða WHSC-prófun (EURO VI) (1)

 CO:   THC:  ...........  NMHC:  ............ NOx:  ............  THC + NOx:  .............. NH3:  ...............

 Efnisagnir (massi):  ........................................  Agnir (fjöldi):  ................................................

2.1.  prófunaraðferð: Evrópska, svipula lotan (ef við á)

 CO:   NOx:  ...........  NMHC:  ..................  THC:  ..............  CH4:  ........... Efnisagnir:  ............

2.2.  prófunaraðferð: WHTC (EURO VI)

 CO:   NOx:  ........... NMHC:  ..................  THC:  ......................  CH4:  ............ NH3:  .............

 Efnisagnir (massi):  ....................................... Agnir (fjöldi):  ..............................................“,

e)  I. hluta á 2. hlið – Ökutækjaflokkur N2 (fullbúið ökutæki og ökutæki sem er fullbúið í áföngum) á fyrirmyndinni 
að EB-samræmisvottorði, er breytt sem hér segir:

i.  í stað liða 26. og 26.1 komi eftirfarandi:

„26.  Eldsneyti: Dísilolía/bensín/fljótandi jarðolíugas/þjappað jarðgas-lífmetan/fljótandi jarðgas/etanól/
lífdíselolía/vetni (1)

26.1.  Knúið einni tegund eldsneytis/knúið tveimur tegundum eldsneytis en ekki samtímis/knúið 
fjölblöndueldsneyti/knúið tveimur eldsneytistegundum (1)“,

ii.  á eftir lið 26.1 bætist við eftirfarandi liður 26.2:

„26.2.  (Eingöngu þegar notast er við tvær gerðir eldsneytis) Gerð 1A/Gerð 1B/Gerð 2A/Gerð 2B/Gerð 
3B (1)“,

iii.  í stað 48. liðar komi eftirfarandi:

„48.  Losun með útblæstri (m)(m1)(m2):

 Númer grunnstjórnvaldsfyrirmælanna og nýjustu breytingarstjórnvaldsfyrirmælanna sem við 
eiga:  ...................

1.1.  prófunaraðferð: Gerð I eða ESC-prófun (1)

 CO:  .  HC:  ................  NOx:  ................ HC + NOx:  ...................  Efnisagnir:  ......................

 Reykþéttni (ELR-prófun): .............................................................................................  (m–1)

1.2.  prófunaraðferð: Gerð I (Euro 5 eða 6(1)) eða WHSC-prófun (EURO VI) (1)

 CO:   THC:  ...........  NMHC:  ..............  NOx:  ...........  THC + NOx:  ............... NH3:  ............

 Efnisagnir (massi):  ..................................... Agnir (fjöldi):  ...................................................

2.1.  prófunaraðferð: Evrópska, svipula lotan (ef við á)

 CO:   NOx:  ...........  NMHC:  .........  THC:  .............  CH4:  .............  Efnisagnir:  ..................

2.2.  prófunaraðferð: WHTC (EURO VI)

 CO:   NOx:  ...........  NMHC:  ................  THC:  ........................  CH4:  ..........  NH3:  ..............

 Efnisagnir (massi):  .....................................  Agnir (fjöldi):  ................................................“,

f)  I. hluta á 2. hlið – Ökutækjaflokkur N3 (fullbúið ökutæki og ökutæki sem er fullbúið í áföngum) á fyrirmyndinni 
að EB-samræmisvottorði, er breytt sem hér segir:

i.  í stað liða 26. og 26.1 komi eftirfarandi:

„26.  Eldsneyti: Dísilolía/bensín/fljótandi jarðolíugas/þjappað jarðgas-lífmetan/fljótandi jarðgas/etanól/
lífdíselolía/vetni (1)

26.1.  Knúið einni tegund eldsneytis/knúið tveimur tegundum eldsneytis en ekki samtímis/knúið 
fjölblöndueldsneyti/knúið tveimur eldsneytistegundum (1)“,

ii.  á eftir lið 26.1 bætist við eftirfarandi liður 26.2:

„26.2.  (Eingöngu þegar notast er við tvær gerðir eldsneytis) Gerð 1A/Gerð 1B/Gerð 2A/Gerð 2B/Gerð 
3B (1)“,
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iii.  í stað 48. liðar komi eftirfarandi:

„48.  Losun með útblæstri (m)(m1)(m2):

 Númer grunnstjórnvaldsfyrirmælanna og nýjustu breytingarstjórnvaldsfyrirmælanna sem við 
eiga:  ...................

1.1.  prófunaraðferð: ESC-prófun

 CO:  .......... HC:  ............ NOx:  ............ HC + NOx:  ...................  Efnisagnir:  ......................

 Reykþéttni (ELR-prófun): .............................................................................................  (m–1)

1.2.  prófunaraðferð: WHSC (EURO VI)

 CO:  .......  THC:  ........ NMHC:  ....... NOx:  ...........  THC + NOx:  ............  NH3:  ................. 

 Efnisagnir (massi):  ........................................... Agnir (fjöldi):  .............................................

2.1.  prófunaraðferð: Evrópska, svipula lotan (ef við á)

 CO:  ........ NOx:  ........  NMHC:  ...........  THC:  ..................  CH4:  ... Efnisagnir:  .................

2.2.  prófunaraðferð: WHTC (EURO VI)

 CO:  ........ NOx:  ......... NMHC:  ............  THC:  ..................  CH4:  ............  NH3:  ................. 

 Efnisagnir (massi):  ..........................................  Agnir (fjöldi):  ...........................................“,

g)  I. hluta á 2. hlið – Ökutækjaflokkur M1 (ófullbúin ökutæki) á fyrirmyndinni að EB-samræmisvottorði, er breytt 
sem hér segir:

i.  í stað liða 26. og 26.1 komi eftirfarandi:

„26.  Eldsneyti: Dísilolía/bensín/fljótandi jarðolíugas/þjappað jarðgas-lífmetan/fljótandi jarðgas/etanól/
lífdíselolía/vetni (1)

26.1.  Knúið einni tegund eldsneytis/knúið tveimur tegundum eldsneytis en ekki samtímis/knúið 
fjölblöndueldsneyti/knúið tveimur eldsneytistegundum (1)“,

ii.  á eftir lið 26.1 bætist við eftirfarandi liður 26.2:

„26.2.  (Eingöngu þegar notast er við tvær gerðir eldsneytis) Gerð 1A/Gerð 1B/Gerð 2A/Gerð 2B/Gerð 
3B (1)“,

iii.  í stað 48. liðar komi eftirfarandi:

„48.  Losun með útblæstri (m)(m1)(m2):

 Númer grunnstjórnvaldsfyrirmælanna og nýjustu breytingarstjórnvaldsfyrirmælanna sem við 
eiga:  ...................

1.1.  prófunaraðferð: Gerð I eða ESC-prófun (1)

 CO:  ............  HC:  ................  NOx:  ................ HC + NOx:  ...................  Efnisagnir:  ......................

 Reykþéttni (ELR-prófun):  ........................................................................................................  (m–1)

1.2.  prófunaraðferð: Gerð I (Euro 5 eða 6(1)) eða WHSC-prófun (EURO VI) (1)

 CO:  .............  THC:  ...............  NMHC:  ............  NOx:  ......  THC + NOx:  ..........  NH3:  ................ 

 Efnisagnir (massi):  ............................................. Agnir (fjöldi):  ......................................................

2.1.  prófunaraðferð: Evrópska, svipula lotan (ef við á)

 CO:  ........... NOx:  ..........  NMHC:  ............  THC:  ...........  CH4:  .......... Efnisagnir:  .....................

2.2.  prófunaraðferð: WHTC (EURO VI)

 CO:  ........... NOx:  ..........  NMHC:  ............  THC:  ...........  CH4:  ...................  NH3:  .....................
 Efnisagnir (massi):  ............................................. Agnir (fjöldi):  ...................................................“,
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h)  I. hluta á 2. hlið – Ökutækjaflokkur M2 (ófullbúin ökutæki) á fyrirmyndinni að EB-samræmisvottorði, er breytt 
sem hér segir:

i.  Í stað liða 26 og 26.1komi eftirfarandi:

„26.  Eldsneyti: Dísilolía/bensín/fljótandi jarðolíugas/þjappað jarðgas-lífmetan/fljótandi jarðgas/etanól/
lífdíselolía/vetni (1)

26.1.  Knúið einni tegund eldsneytis/knúið tveimur tegundum eldsneytis en ekki samtímis/knúið 
fjölblöndueldsneyti/knúið tveimur eldsneytistegundum (1)“,

ii.  Á eftir lið 26.1 bætist við eftirfarandi liður 26.2:

„26.2.  (Eingöngu þegar notast er við tvær gerðir eldsneytis) Gerð 1A/Gerð 1B/Gerð 2A/Gerð 2B/Gerð 
3B (1)“,

iii.  Eftirfarandi komi í stað liðar 48:

„48.  Losun með útblæstri (m)(m1)(m2):

 Númer grunnstjórnvaldsfyrirmælanna og nýjustu breytingarstjórnvaldsfyrirmælanna sem við 
eiga:  ...................

1.1.  prófunaraðferð: Gerð I eða ESC-prófun (1)

 CO:  ........... HC:  ........... NOx:  ..............  HC + NOx:  ................  Efnisagnir:  ......................

 Reykþéttni (ELR-prófun):   (m–1)

1.2.  prófunaraðferð: Gerð I (Euro 5 eða 6(1)) eða WHSC-prófun (EURO VI) (1)

 CO:  ........  THC:  ......... NMHC:  ............. NOx:  .............  THC + NOx:  ........ NH3:  ............ 

 Efnisagnir (massi):  ..................................  Agnir (fjöldi):  ......................................................

2.1.  prófunaraðferð: Evrópska, svipula lotan (ef við á)

 CO:  .........  NOx:  ...... NMHC:  .............  THC:  ...........  CH4:  ............  Efnisagnir:  ...............

2.2.  prófunaraðferð: WHTC (EURO VI)

 CO:  ........... NOx:  ........... NMHC:  .............  THC:  ...........  CH4:  ..........  NH3:  ...................

 Efnisagnir (massi):  .................................. Agnir (fjöldi):  ...................................................“,

i)  I. hluta á 2. hlið – Ökutækjaflokkur M3 (ófullbúin ökutæki) á fyrirmyndinni að EB-samræmisvottorði, er breytt 
sem hér segir:

i.  í stað liða 26. og 26.1 komi eftirfarandi:

„26.  Eldsneyti: Dísilolía/bensín/fljótandi jarðolíugas/þjappað jarðgas-lífmetan/fljótandi jarðgas/etanól/
lífdíselolía/vetni (1)

26.1.  Knúið einni tegund eldsneytis/knúið tveimur tegundum eldsneytis en ekki samtímis/knúið 
fjölblöndueldsneyti/knúið tveimur eldsneytistegundum (1)“,

ii.  á eftir lið 26.1 bætist við eftirfarandi liður 26.2:

„26.2.  (Eingöngu þegar notast er við tvær gerðir eldsneytis) Gerð 1A/Gerð 1B/Gerð 2A/Gerð 2B/Gerð 
3B (1)“,

iii.  í stað 48. liðar komi eftirfarandi:

„48.  Losun með útblæstri (m)(m1)(m2):

 Númer grunnstjórnvaldsfyrirmælanna og nýjustu breytingarstjórnvaldsfyrirmælanna sem við 
eiga:  .............................

1.1.  prófunaraðferð: ESC-prófun

 CO:  ........... HC:  ........... NOx:  ..............  HC + NOx:  ................  Efnisagnir:  ......................

 Reykþéttni (ELR-prófun): .............................................................................................  (m–1)
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1.2.  prófunaraðferð: WHSC (EURO VI)

 CO:  ........  THC:  ......... NMHC:  ..........  NOx:  .......  THC + NOx:  ............  NH3:  ...............

 Efnisagnir (massi):  ..............................................  Agnir (fjöldi):  ..........................................

2.1.  prófunaraðferð: Evrópska, svipula lotan (ef við á)

 CO:  .........  NOx:  ......... NMHC:  .........  THC:  ....................  CH4:  ... Efnisagnir:  ...............

2.2.  prófunaraðferð: WHTC (EURO VI)

 CO:  .........  NOx:  ......... NMHC:  .........  THC:  ....................  CH4:  ............  NH3:  ...............

 Efnisagnir (massi):  ..............................................  Agnir (fjöldi):  .......................................“,

j)  I. hluta á 2. hlið – Ökutækjaflokkur N1 (ófullbúin ökutæki) á fyrirmyndinni að EB-samræmisvottorði, er breytt 
sem hér segir:

i.  í stað liða 26. og 26.1 komi eftirfarandi:

„26.  Eldsneyti: Dísilolía/bensín/fljótandi jarðolíugas/þjappað jarðgas-lífmetan/fljótandi jarðgas/etanól/
lífdíselolía/vetni (1)

26.1.  Knúið einni tegund eldsneytis/knúið tveimur tegundum eldsneytis en ekki samtímis/knúið 
fjölblöndueldsneyti/knúið tveimur eldsneytistegundum (1)“,

ii.  á eftir lið 26.1 bætist við eftirfarandi liður 26.2:

„26.2.  (Eingöngu þegar notast er við tvær gerðir eldsneytis) Gerð 1A/Gerð 1B/Gerð 2A/Gerð 2B/Gerð 
3B (1)“,

iii.  í stað 48. liðar komi eftirfarandi:

„48.  Losun með útblæstri (m)(m1)(m2):

Númer grunnstjórnvaldsfyrirmælanna og nýjustu breytingarstjórnvaldsfyrirmælanna sem við 
eiga:  .............................

1.1.  prófunaraðferð: Gerð I eða ESC-prófun (1)

 CO:  ........... HC:  ........... NOx:  ..............  HC + NOx:  .................. Efnisagnir:  ....................

 Reykþéttni (ELR-prófun): .............................................................................................  (m–1)

1.2.  prófunaraðferð: Gerð I (Euro 5 eða 6(1)) eða WHSC (EURO VI) (1)

 CO:  ........  THC:  ......... NMHC:  ..........  NOx:  ........  THC + NOx:  ............ NH3:  ...............

 Efnisagnir (massi):  ........................................... Agnir (fjöldi):  .............................................

2.1.  prófunaraðferð: Evrópska, svipula lotan (ef við á)

 CO:  .........  NOx:  ......... NMHC:  ...........  THC:  ........  CH4:  ............  Efnisagnir: ................

2.2.  prófunaraðferð: WHTC (EURO VI)

 CO:  ............ NOx:  ............  NMHC:  .........  THC:  ...........  CH4:  ..............  NH3:  .................

 Efnisagnir (massi):  ........................................... Agnir (fjöldi):........................................... “,

k)  I. hluta á 2. hlið – Ökutækjaflokkur N2 (ófullbúin ökutæki) á fyrirmyndinni að EB-samræmisvottorði, er breytt 
sem hér segir:

i.  í stað liða 26. og 26.1 komi eftirfarandi:

„26. Eldsneyti: Dísilolía/bensín/fljótandi jarðolíugas/þjappað jarðgas-lífmetan/fljótandi jarðgas/etanól/
lífdíselolía/vetni (1)

26.1.  Knúið einni tegund eldsneytis/knúið tveimur tegundum eldsneytis en ekki samtímis/knúið 
fjölblöndueldsneyti/knúið tveimur eldsneytistegundum (1)“,

ii.  á eftir lið 26.1 bætist við eftirfarandi liður 26.2:

„26.2.  (Eingöngu þegar notast er við tvær gerðir eldsneytis) Gerð 1A/Gerð 1B/Gerð 2A/Gerð 2B/Gerð 
3B (1)“,
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iii.  í stað 48. liðar komi eftirfarandi:

„48.  Losun með útblæstri (m)(m1)(m2):

Númer grunnstjórnvaldsfyrirmælanna og nýjustu breytingarstjórnvaldsfyrirmælanna sem við 
eiga:  ..................

1.1.  prófunaraðferð: Gerð I eða ESC-prófun (1)

 CO:  ........... HC:  ........... NOx:  ..............  HC + NOx:  ................  Efnisagnir:  ......................

 Reykþéttni (ELR-prófun): .............................................................................................  (m–1)

1.2.  prófunaraðferð: Gerð I (Euro 5 eða 6(1)) eða WHSC-prófun (EURO VI) (1)

 CO:  .........  THC:  .........  NMHC:  .......... NOx:  ...........  THC + NOx:  .......... NH3:  ..............

 Efnisagnir (massi):  ........................................... Agnir (fjöldi):  .............................................

2.1.  prófunaraðferð: Evrópska, svipula lotan (ef við á)

 CO:  .........  NOx:  ........  NMHC:  .........  THC:  ............  CH4:  .............  Efnisagnir: .............

2.2.  prófunaraðferð: WHTC (EURO VI)

 CO:  .........  NOx:  .......... NMHC:  ...............  THC:  ...............  CH4:  ........  NH3:  ................

 Efnisagnir (massi):  ........................................... Agnir (fjöldi):  ..........................................“,

l)  I. hluta á 2. hlið – Ökutækjaflokkur N3 (ófullbúin ökutæki) á fyrirmyndinni að EB-samræmisvottorði, er breytt 
sem hér segir:

i.  í stað liða 26. og 26.1 komi eftirfarandi:

„26.  Eldsneyti: Dísilolía/bensín/fljótandi jarðolíugas/þjappað jarðgas-lífmetan/fljótandi jarðgas/etanól/
lífdíselolía/vetni (1)

26.1.  Knúið einni tegund eldsneytis/knúið tveimur tegundum eldsneytis en ekki samtímis/knúið 
fjölblöndueldsneyti/knúið tveimur eldsneytistegundum (1)“,

ii.  á eftir lið 26.1 bætist við eftirfarandi liður 26.2:

„26.2.  (Eingöngu þegar notast er við tvær gerðir eldsneytis) Gerð 1A/Gerð 1B/Gerð 2A/Gerð 2B/Gerð 
3B (1)“,

iii.  í stað 48. liðar komi eftirfarandi:

„48.  Losun með útblæstri (m)(m1)(m2):

 Númer grunnstjórnvaldsfyrirmælanna og nýjustu breytingarstjórnvaldsfyrirmælanna sem við 
eiga:  .............................

1.1.  prófunaraðferð: ESC-prófun

 CO:  ........... HC:  ........... NOx:  ..............  HC + NOx:  ................  Efnisagnir:  ......................

 Reykþéttni (ELR-prófun): .............................................................................................  (m–1)

1.2.  prófunaraðferð: WHSC (EURO VI)

 CO:  .........  THC:  ......... NMHC:  ...........  NOx:  ........  THC + NOx:  ............ NH3:  ..............

 Efnisagnir (massi):  ........................................... Agnir (fjöldi):  .............................................

2.1.  prófunaraðferð: Evrópska, svipula lotan (ef við á)

 CO:  .........  NOx:  .........  NMHC:  ...........  THC:  ...........  CH4:  .............  Efnisagnir: .............

2.2.  prófunaraðferð: WHTC (EURO VI)

 CO:  ...........  NOx:  ........ NMHC:  ...............  THC:  ............  CH4:  ............  NH3:  ................

 Efnisagnir (massi):  ........................................... Agnir (fjöldi):  ..........................................“,
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m)  í stað skýringarinnar sem varðar IX. viðauka IX (m) komi eftirfarandi:

„(m)  Endurtakið fyrir þær tegundir eldsneytis sem hægt er að nota. Ökutæki, sem geta notað bæði bensín og 
loftkennt eldsneyti en eru búin bensínkerfi sem neyðarráðstöfun eða eingöngu til ræsingar og þar sem 
bensíngeymir tekur mest 15 lítra af bensíni, verður litið á sem ökutæki sem eingöngu geta notað loftkennt 
eldsneyti.“

n)  eftirfarandi skýringum varðandi IX. viðauka (m1) og (m2) er bætt við á eftir skýringu (m):

„(m1)  Endurtakið eins og við á ef um er að ræða EURO VI hreyfla og ökutæki sem knúin eru tveimur tegundum 
eldsneytis.

(m2)  Aðeins skal tilgreina losun sem metin er í samræmi við viðeigandi stjórnvaldsfyrirmæli.“

______
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II. VIÐAUKI

„I. VIÐAUKI

Losunarmörk samkvæmt Euro VI

Viðmiðunarmörk

CO
(mg/kWh)

THC
(mg/kWh)

NMHC
(mg/kWh)

CH4
(mg/kWh)

NOX
1

(mg/kWh)

NH3
(milljónar-

hlutar)

Massi 
efnisagna
(mg/kWh)

Fjöldi 
efnisagna
(#/kWh)

WHSC (CI) 1500 130 400 10 10 8,0 × 1011

WHTC (CI) 4000 160 460 10 10 6,0 × 1011

WHTC (PI) 4000 160 500 460 10 10  (2) 6,0 × 1011

Athugasemd:

PI = Rafkveikja.
CI = Þjöppukveikja.
(1) Hægt er að ákvarða leyfilegt gildi fyrir efnisþátt köfnunarefnistvíoxíðs í viðmiðunarmörkum köfnunarefnisoxíðs síðar.
(2) Viðmiðunarmörkin skulu gilda frá og með þeim dagsetningum sem settar eru fram í línu B í töflu 1 í 9. viðbæti við I. viðauka við 

reglugerð (ESB) nr. 582/2011.“
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III. VIÐAUKI

Ákvæðum I., II. og IV. til XIV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 582/2011 er breytt sem hér segir:

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

a)  í stað liðar 1.1.1 komi eftirfarandi:

„1.1.1.  Stofnhreyfill skal uppfylla kröfur þessarar reglugerðar um viðeigandi viðmiðunareldsneyti sem 
tilgreindar eru í IX. viðauka. Sértækar kröfur skulu gilda um hreyfla sem knúnir eru jarðgasi/
lífmetani, þ.m.t. hreyfla sem knúnir eru tveimur gerðum eldsneytis, eins og mælt er fyrir um í lið 
1.1.3“,

b)  í stað liðar 1.1.3 komi eftirfarandi:

„1.1.3.  Þegar um er að ræða hreyfla knúna jarðgasi/lífmetani, þ.m.t. hreyfla knúna tveimur gerðum 
eldsneytis, skal framleiðandinn sýna fram á að hægt sé að laga stofnhreyfilinn að hvaða samsetningu 
jarðgass/lífmetans sem kann að finnast á markaðnum. Þetta skal sýnt fram á í samræmi við þennan 
lið og, ef um er að ræða hreyfla sem knúnir eru tveimur gerðum eldsneytis, einnig í samræmi við 
viðbótarákvæði varðandi verklagsreglur um aðlögun eldsneytis sem sett eru fram í lið 6.4 í 15. 
viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49.

Þegar um er að ræða þjappað jarðgas/lífmetan (CNG) koma yfirleitt tvær gerðir eldsneytis við sögu, 
eldsneyti með hátt varmagildi (H-gas) og eldsneyti með lágt varmagildi (L-gas) en umtalsverð 
dreifing er innan beggja flokka, marktækur munur er á orkuinnihaldi þeirra, sem táknað er með 

Stofnhreyfillinn skal uppfylla kröfur þessarar reglugerðar varðandi viðmiðunareldsneyti af 
tegundunum GR (eldsneyti 1) og G25 (eldsneyti 2), eins og tilgreint er í IX. viðauka, án nokkurrar 
handvirkrar endurstillingar á eldsneytiskerfi hreyfilsins milli prófananna tveggja (gerð er krafa 
um sjálfvirka aðlögun). Heimilt er að framkvæma eina aðlögunartilkeyrslu í eina heita WHTC-
prófunarlotu án mælinga eftir að skipt er um eldsneyti. Að aðlögunartilkeyrslu lokinni skal kæla 
hreyfilinn niður í samræmi við lið 7.6.1 í 4. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49.

Ef um er að ræða fljótandi jarðgas/lífmetan skal stofnhreyfillinn uppfylla kröfur þessarar reglugerðar 
varðandi viðmiðunareldsneyti af tegundunum GR (eldsneyti 1) og G20 (eldsneyti 2), eins og tilgreint er 
í IX. viðauka, án nokkurrar handvirkrar endurstillingar á eldsneytiskerfi hreyfilsins milli prófananna 
tveggja (gerð er krafa um sjálfvirka aðlögun). Heimilt er að framkvæma eina aðlögunartilkeyrslu í 
eina heita WHTC-prófunarlotu án mælinga eftir að skipt er um eldsneyti. Að aðlögunartilkeyrslu 
lokinni skal kæla hreyfilinn niður í samræmi við lið 7.6.1 í 4. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49.“

c)  í stað liðar 1.1.4 komi eftirfarandi:

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

d)  í stað liða 1.1.5 og 1.1.6 komi eftirfarandi:

„1.1.5.  Þegar um hreyfla knúna jarðgasi/lífmetani er að ræða skal reikna hlutfall losunarniðurstaðna „r“ út 
fyrir hvert mengunarefni á eftirfarandi hátt:

r =
losunarniðurstaða með viðmiðunareldsneyti 2

losunarniðurstaða með viðmiðunareldsneyti 1
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eða

ra =
losunarniðurstaða með viðmiðunareldsneyti 2

losunarniðurstaða með viðmiðunareldsneyti 1

og

rb =
losunarniðurstaða með viðmiðunareldsneyti 2

losunarniðurstaða með viðmiðunareldsneyti 1

1.1.6.  Þegar um fljótandi jarðolíugas er að ræða skal framleiðandinn sýna fram á að hægt sé að laga 
stofnhreyfilinn að hvaða samsetningu eldsneytis sem kann að finnast á markaðnum.

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

e)  í stað liðanna 1.2 og 1.2.1 komi eftirfarandi:

„1.2.  Kröfur um gerðarviðurkenningu sem er takmörkuð við ákveðna flokka eldsneytis í tilviki hreyfla sem 
eru knúnir jarðgasi/lífmetani eða fljótandi jarðolíugasi, þ.m.t. hreyfla sem ganga fyrir tveimur gerðum 
eldsneytis

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

1.2.1.  Gerðarviðurkenning, með tilliti til útblásturs, á hreyfli sem knúinn er þjöppuðu jarðgasi og er 
hannaður til að ganga fyrir eldsneyti sem er annaðhvort í H-gasflokki eða í L-gasflokki.

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

f)  í stað liða 1.2.2, 1.2.2.1 og 1.2.2.2 komi eftirfarandi:

„1.2.2.  Gerðarviðurkenning, með tilliti til útblásturs, á hreyfli sem knúinn er jarðgasi/lífmetani eða fljótandi 
jarðolíugasi og er hannaður til að ganga fyrir eldsneyti með einni tiltekinni samsetningu.

Stofnhreyfill skal uppfylla losunarkröfur fyrir viðmiðunareldsneyti GR og G25 ef um er að ræða 
þjappað jarðgas, fyrir viðmiðunareldsneyti GR og G20 ef um er að ræða fljótandi jarðgas eða 
fyrir viðmiðunareldsneyti A og B ef um er að ræða fljótandi jarðolíugas, eins og tilgreint er í 
IX. viðauka. Heimilt er að fínstilla eldsneytiskerfi á milli prófana. Slík fínstilling felur í sér 
endurkvörðun á gagnagrunni eldsneytiskerfisins án breytinga á grunnstýringaraðferðinni eða á 
grundvallaruppbyggingu gagnagrunnsins. Ef nauðsyn krefur eru skipti heimil á hlutum sem beinlínis 
tengjast magni eldsneytisstreymis (t.d. eldsneytislokum).

1.2.2.1. Ef um er að ræða þjappað jarðgas er heimilt að ósk framleiðanda að prófa hreyfil með 
viðmiðunareldsneyti GR og G23, eða viðmiðunareldsneyti G25 og G23, en þá gildir gerðarviðurkenningin 
aðeins fyrir gas í H- flokki annars vegar eða L-flokki hins vegar.

1.2.2.2.  Þegar viðskiptavinurinn fær hreyfilinn afhentan skal vera á honum merkimiði eins og tilgreindur er í 
lið 3.3 þar sem fram kemur fyrir hvaða samsetningu flokka eldsneytis hreyfillinn er kvarðaður.“
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g)  eftirfarandi liðir 1.3 til 1.3.3 bætist við á eftir lið 1.2.2.2:

„1.3. Kröfur fyrir gerðarviðurkenningu sem bundin er sérstakri tegund eldsneytis

1.3.1.  Veita má gerðarviðurkenningu sem bundin er sérstakri tegund eldsneytis fyrir hreyfla sem knúnir eru 
fljótandi jarðgasi, þ.m.t. hreyfla sem knúnir eru tveimur gerðum eldsneytis og skal merkja þá með 
viðurkenningarmerki með stöfunum „LNG20“, í samræmi við lið 3.1 í þessum viðauka.

1.3.2.  Framleiðandinn getur aðeins sótt um gerðarviðurkenningu sem bundin er sérstakri tegund eldsneytis 

20 eldsneytið sem tilgreint er í IX. viðauka 
og hefur etan-innihald sem ekki er meira en 1,5 af hundraði.

1.3.3.  Ef um er að ræða hreyflahóp sem knúinn er tveimur gerðum eldsneytis og hreyflarnir eru 

20 eldsneytisins sem tilgreint er í IX. viðauka og hefur 
etan-innihald sem ekki er meira en 1,5 af hundraði, skal stofnhreyfill aðeins prófaður með G20 
viðmiðunareldsneytinu, eins og tilgreint er í IX. viðauka.“

h)  í stað liða 3.1. og 3.2 komi eftirfarandi:

„3.1.  Ef um er að ræða hreyfil sem hefur gerðarviðurkenningu sem aðskilin tæknieining eða ökutæki sem 
hefur gerðarviðurkenningu að því er varðar losun og aðgang að viðgerðar- og viðhaldsupplýsingum, 
skal hreyfillinn hafa:

a)  vörumerki eða viðskiptaheiti framleiðanda hreyfilsins,

b)  verslunarheiti hreyfilsins frá framleiðanda,

c)  á jarðgas/lífmetanhreyfil skal setja eina af eftirtöldum merkingum á eftir EB-gerðar-
viðurkenningarmerkinu:

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

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

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

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

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

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

vii.  CNGfr í öllum öðrum tilfellum þar sem hreyfill er knúinn þjöppuðu jarðgasi/lífmetani og er 
aðeins hannaður fyrir eina samsetningu gas- og eldsneytisflokks,

viii.  LNGfr í þeim tilfellum þar sem hreyfill er knúinn fljótandi jarðgasi/lífmetani og er aðeins 
hannaður fyrir eina samsetningu gas- og eldsneytisflokks,

ix.  LPGfr í þeim tilfellum þar sem hreyfill er knúinn fljótandi jarðolíugasi/lífmetani og er aðeins 
hannaður fyrir eina samsetningu gas- og eldsneytisflokks,
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x.  LNG20 ef um er að ræða hreyfil sem fær viðurkenningu og er kvarðaður fyrir sérstaka 

20 gasið sem tilgreint er í IX. viðauka og hefur etan-
innihald sem ekki er meira en 1,5 af hundraði,

xi.  LNG, ef um er að ræða hreyfil sem er viðurkenndur og kvarðaður fyrir samsetningu 
fljótandi jarðgass,

d)  fyrir hreyfla sem knúnir eru tveimur gerðum eldsneytis skal viðurkenningarmerkið innihalda 
stafaröð á eftir landsbundnu tákni og er tilgangurinn með henni sá að greina frá því fyrir hvaða 
gerð hreyfils sem knúinn er tveimur gerðum eldsneytis og hvaða eldsneytisflokka viðurkenningin 
er veitt. Stafaröðin skal samanstanda af tveimur stöfum til að bera kennsl á gerð hreyfils sem 
knúinn er tveimur gerðum eldsneytis eins og skilgreint er í 2. gr., svo skal koma bókstafur eða 
bókstafir sem tilgreindir eru í c-lið þessa liðar og samsvara þeirri samsetningu jarðgass/lífmetans 
sem hreyfillinn notar. Stafirnir tveir sem auðkenna gerðir hreyfils sem knúinn er tveimur gerðum 
eldsneytis eins og skilgreint er í 2. gr. eru eftirfarandi:

i.  1A fyrir hreyfla sem knúnir eru tveimur gerðum eldsneytis af gerð 1A,

ii.  1B fyrir hreyfla sem knúnir eru tveimur gerðum eldsneytis af gerð 1B,

iii.  2A fyrir hreyfla sem knúnir eru tveimur gerðum eldsneytis af gerð 2A,

iv.  2B fyrir hreyfla sem knúnir eru tveimur gerðum eldsneytis af gerð 2B,

v.  3B fyrir hreyfla sem knúnir eru tveimur gerðum eldsneytis af gerð 3B,

e)  fyrir þjöppukveikjuhreyfla sem knúnir eru dísilolíu skal viðurkenningarmerkið hafa stafinn „D“ 
á eftir landsbundna merkinu,

f)  fyrir þjöppukveikjuhreyfla sem knúnir eru etanóli (ED95) skal viðurkenningarmerkið hafa stafina 
„ED“ á eftir landsbundna merkinu,

g)  fyrir rafkveikjuhreyfla sem knúnir eru etanóli (E85) skal viðurkenningarmerkið hafa „E85“ á eftir 
landsbundna merkinu,

h)  fyrir rafkveikjuhreyfla sem knúnir eru bensíni skal viðurkenningarmerkið hafa stafinn „P“ á eftir 
landsbundna merkinu.

3.2.  Allar gerðir hreyfla sem samþykktar eru samkvæmt þessari reglugerð sem aðskilin tæknieining, 
skulu hafa EB-gerðarviðurkenningarmerki. Merkið samanstendur af:“,

i)  í stað liða 3.2.2 og 3.2.3 komi eftirfarandi:

„3.2.2.  .EB-gerðarviðurkenningarmerkið skal nálægt rétthyrningnum einnig innihalda 
,,grunnviðurkenningarnúmerið“ sem er í 4. lið gerðarviðurkenningarnúmersins, sem um getur í 
VII. viðauka við tilskipun 2007/46/EB, og þar fyrir framan skal vera bókstafur sem gefur til kynna 
losunaráfangann sem EB-gerðarviðurkenningin er veitt fyrir.

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

Til viðbótar við merkingar á hreyfli er einnig mögulegt að nálgast EB-gerðarviðurkenningarmerkið 
í gegnum stjórntækjaklasann. Það skal svo vera aðgengilegt til skoðunar með auðveldum hætti og 
aðgangsleiðbeiningarnar skulu vera í notendahandbók ökutækis.“

j)  í stað liðar 3.3 komi eftirfarandi:

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

 Þegar um er að ræða hreyfla sem knúnir eru með jarðgasi/lífmetani og fljótandi jarðolíugasi og 
hafa hlotið gerðarviðurkenningu sem er takmörkuð við ákveðna flokka eldsneytis, skulu eftirfarandi 
merkimiðar, sem innihalda upplýsingarnar sem kveðið er á um í lið 3.3.1, festir á.“
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k)  eftirfarandi c-liður bætist við í lið 4.2:

„c)  uppsetning hreyfils sem knúinn er tveimur gerðum eldsneytis og er gerðarviðurkenndur sem 
aðskilin tæknieining í ökutæki skal, að auki, uppfylla sértækar uppsetningarkröfur sem settar eru 
fram í 6. lið 15. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49 og 
uppsetningarkröfur framleiðanda sem settar eru fram í 7. hluta XVIII. viðauka við þessa reglugerð.“

l)  í stað liðar 5.2.1 komi eftirfarandi:

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

m)  í stað liðar 5.3.4 komi eftirfarandi:

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

n)  í stað liða 6.1 og 6.2 komi eftirfarandi:

„6.1. Mæliþættir sem skilgreina hóp hreyfla

  Hreyflahópur, eins og hann er skilgreindur af framleiðanda hreyflanna, skal vera í samræmi við lið 
5.2 í 4. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49 og, ef um er 
að ræða hreyfla og ökutæki sem knúin eru með tveimur gerðum eldsneytis, í samræmi við lið 3.1 í 
15. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49.

6.2. Val stofnhreyfils

 Stofnhreyfill hópsins skal valinn í samræmi við kröfurnar sem settar eru fram í lið 5.2.4 í 4. viðauka 
við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49 og, ef um er að ræða hreyfla 
og ökutæki sem knúin eru með tveimur gerðum eldsneytis, í samræmi við lið 3.1.2 í 15. viðauka við 
reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49.“

o)  eftirfarandi liðir 6.4 til 6.4.3 bætist við:

„6.4. Rýmkun til að fela nýtt hreyfilkerfi inn í hreyflahóp

6.4.1.  Að beiðni framleiðanda og að fengnu samþykki viðurkenningaryfirvalds má fela nýtt hreyfilkerfi inn 
í vottaðan hreyflahóp ef viðmiðanirnar sem um getur í lið 6.1 eru uppfylltar.

6.4.2.  Þar sem hönnunarþættir stofnhreyfilkerfis samsvara hönnunarþáttum nýs hreyfilkerfis í samræmi 
við lið 6.2 eða, ef um er að ræða hreyfil sem knúinn er tveimur gerðum eldsneytis, í samræmi við 
lið 3.1.2 í 15. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49 skal 
stofnhreyfilkerfi vera óbreytt og framleiðandinn skal breyta upplýsingaskjalinu sem tilgreint er í I. 
viðauka.

6.4.3.  Ef hönnunarþættir nýs hreyfilkerfis samsvara ekki stofnhreyfilkerfi í samræmi við lið 6.4.2 en 
það er dæmigert fyrir allan hópinn skal nýja hreyfilkerfið verða nýi stofnhreyfillinn. Í slíku tilfelli 
skal sýnt fram á að nýju hönnunarþættirnir séu í samræmi við ákvæði þessarar reglugerðar og 
upplýsingaskjalinu sem tilgreint er í I. viðauka skal breytt.“

p)  í stað liða 7.2.3.3 til 7.2.3.6 komi eftirfarandi:

„7.2.3.3.  Fyrir hreyfla knúna dísilolíu, etanóli (ED95), bensíni, E85, fljótandi jarðgasi20, fljótandi jarðgasi 
og fljótandi jarðolíugasi, þ.m.t. hreyfla sem knúnir eru tveimur gerðum eldsneytis, má framkvæma 
allar þessar prófanir með viðeigandi markaðseldsneyti. Óski framleiðandi eftir því má þó nota 
viðmiðunareldsneyti sem tilgreint er í IX. viðauka. Það felur í sér að gerðar eru prófanir, eins og 
lýst er í 1. lið þessa viðauka, með minnst tvenns konar viðmiðunareldsneyti fyrir hvern hreyfil sem 
knúinn er fljótandi jarðolíugasi eða fljótandi jarðgasi, þ.m.t. hreyfla sem ganga fyrir tveimur gerðum 
eldsneytis.
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7.2.3.4.  Hvað varðar hreyfla sem ganga fyrir þjöppuðu jarðgasi, þ.m.t. hreyfla sem ganga fyrir tveimur 
gerðum eldsneytis, er heimilt að nota markaðseldsneyti í öllum þessum prófunum á eftirfarandi hátt:

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

7.2.3.5.  Hreyflar sem knúnir eru gasi og tveimur gerðum eldsneytis og uppfylla ekki tilskildar kröfur

 Rísi ágreiningur vegna gashreyfla, þ.m.t. hreyfla sem ganga fyrir tveimur gerðum eldsneytis, 
sem uppfylla ekki tilskildar kröfur, þegar markaðseldsneyti er notað, skal framkvæma prófanir 
með viðmiðunareldsneyti sem notað var við prófun stofnhreyfilsins eða með hugsanlegu þriðja 
viðbótareldsneyti sem um getur í liðum 1.1.4.1 og 1.2.1.1 og kann að hafa verið notað við prófun 
stofnhreyfilsins. Þar sem við á skal umreikna niðurstöðuna og nota til þess viðeigandi stuðla „r“, „ra“  
eða „rb“ eins og þeim er lýst í liðum 1.1.5, 1.1.6.1 og1.2.1.2. Ef r, ra eða rb eru minni en einn skal 
engin leiðrétting gerð. Niðurstöður mælinga og, þar sem við á, útreikninga skulu sýna að hreyfillinn 
sé í samræmi við viðmiðunarmörkin við prófun með öllum viðkomandi tegundum eldsneytis (t.d. 
eldsneyti 1, 2, og eldsneyti 3, þegar um er að ræða hreyfla knúna jarðgasi, og eldsneyti A og B þegar 
um er að ræða hreyfla knúna fljótandi jarðolíugasi).

7.2.3.6.  Prófanir vegna samræmis framleiðslu á gashreyfli, sem er hannaður til að ganga fyrir eldsneyti sem 
hefur eina tiltekna samsetningu í samræmi við lið 1.2.2 í þessum viðauka, skulu framkvæmdar á 
eldsneyti sem hreyfillinn hefur verið kvarðaður fyrir.“

q)  í stað liða 7.3.1, 7.3.2 og 7.3.3 komi eftirfarandi:

„7.3.1.  Þegar viðurkenningaryfirvald ákvarðar að framleiðslugæði virðist ófullnægjandi getur það farið fram 
á sannprófun á framleiðslusamræmi innra greiningarkerfis. Slík sannprófun skal fara fram í samræmi 
við eftirfarandi:

 Hreyfill skal tekinn af handahófi úr raðframleiðslu og látinn ganga undir þær prófanir sem lýst 
er í viðauka 9B við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49. Hreyfill 
sem knúinn er tveimur gerðum eldsneytis skal starfræktur í ham þar sem notast er við tvær gerðir 
eldsneytis og, eftir atvikum, í dísilham. Gera má prófanirnar á hreyfli sem hefur verið tilkeyrður í að 
hámarki 125 klst.

7.3.2.  Framleiðslan telst vera í samræmi við ákvæði ef þessi hreyfill uppfyllir kröfur þeirra prófana sem 
mælt er fyrir um í viðauka 9B við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 
nr. 49 og, ef um er að ræða hreyfil sem knúinn er tveimur gerðum eldsneytis, ef hann uppfyllir 
viðbótarákvæðin sem sett eru fram í 7. lið í 15. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49.

7.3.3.  Ef hreyfillinn sem tekinn er úr raðframleiðslunni uppfyllir ekki kröfurnar sem settar eru fram í lið 
7.3.2 skal taka fjóra hreyfla til viðbótar með slembiúrtaki úr raðframleiðslunni og þeir látnir gangast 
undir prófanirnar sem um getur í lið 7.3.1“,

r)  í stað liðar 7.4.4 komi eftirfarandi:

„7.4.4.  Ef prófunarbúnaðurinn uppfyllir ekki kröfurnar sem tilgreindar eru í XIV. viðauka skal mælt 
snúningsvægi leiðrétt í samræmi við leiðréttingaraðferð sem sett er fram í 4. viðauka við reglugerð 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49.“

s)  í stað fyrstu málsgreinar í lið 8.1. komi eftirfarandi:

„Upplýsingamappan sem gerð er krafa um í 5., 7. og 9. gr. og gerir viðurkenningaryfirvaldi kleift að 
meta mengunarvarnaraðferðir og kerfi um borð í ökutækinu og í hreyfli til að tryggja rétta virkni NOx-
varnarráðstafana, sem og upplýsingamöppurnar sem gerð er krafa um í VI. viðauka (losun utan lotu),  
X. viðauka (innbyggt greiningarkerfi) og XVIII. viðauka (hreyflar sem knúnir eru tveimur gerðum eldsneytis) 
skulu gerðar aðgengilegar í eftirfarandi tveim hlutum:“
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t)  í stað liðar 8.3 komi eftirfarandi:

„8.3.  Ítarlega upplýsingamappan skal innihalda eftirfarandi upplýsingar:

a)  upplýsingar um virkni allra auka- og grunnlosunaraðferða, þ.m.t. lýsing á mæliþáttunum sem 
breytast fyrir tilstuðlan aukalosunaraðferðar og jaðarskilyrðunum sem aukalosunaraðferðir eru 
virkar við og einnig skal tilgreina þær auka- og grunnlosunaraðferðir sem líklegt er að séu virkar 
við skilyrði þeirra prófana sem sett eru fram í VI. viðauka,

b)  lýsingu á eldsneytisstýringaraðferðum, tímastillingaraðferðum og skiptipunktum við allan 
hugsanlegan vinnumáta,

c)  ítarlega lýsingu á því viðbragðsþvingandi kerfi sem krafist er skv. XIII. viðauka, þ.m.t. lýsing á 
vöktunaraðferðum sem því tengjast,

d)  lýsingu á ráðstöfunum gegn óheimilum breytingum sem teknar eru til athugunar í b-lið 4. mgr. 
5. gr. og í a-lið 4. mgr. 7. gr.“

u)  í stað liða 1.1 og 1.2 í 1. viðbæti komi eftirfarandi:

„1.1.  Í lið A.1.3 í 1. viðbæti við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49 skal 
líta svo á að tilvísun í lið 5.3 sé tilvísun í töfluna í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 595/2009.

1.2.  Í lið A.1.3 í 1. viðbæti við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49 skal 
líta svo á að tilvísun í 1. mynd í lið 8.3 sé tilvísun í 1. mynd í I. viðauka við þessa reglugerð.“

v)  í stað liðar 1.1 í 2. viðbæti komi eftirfarandi:

„1.1.  Í lið A.2.3 í 2. viðbæti við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49 skal 
líta svo á að tilvísun í lið 5.3 sé tilvísun í töfluna í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 595/2009.“

w)  í stað liða 1.1, 1.2 og 1.3 í 3. viðbæti komi eftirfarandi:

„1.1.  Í lið A.3.3 í 3. viðbæti við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49 skal 
líta svo á að tilvísun í lið 5.3 sé tilvísun í töfluna í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 595/2009.

1.2.  Í lið A.3.3 í 3. viðbæti við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49 skal 
líta svo á að tilvísun í 1. mynd í lið 8.3 sé tilvísun í 1. mynd í I. viðauka við þessa reglugerð.

1.3.  Í lið A.3.5 í 3. viðbæti við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49 skal 
líta svo á að tilvísun í lið 8.3.2 sé tilvísun í lið 7.2.2 í þessum viðauka.“,

x)  eftirfarandi breytingar eru gerðar á töflunni í 1. hluta í 4. viðbæti:

i.  í stað línu 3.2.1.1 komi eftirfarandi:

„3.2.1.1. Vinnsluháttur: rafkveikja/þjöppukveikja/tvær gerðir 
eldsneytis (1)
Vinnuhringur: fjórgengis/tvígengis/hverfihreyfill (1):“

ii.  eftirfarandi línur 3.2.1.1.1 og 3.2.1.1.2 bætast við á eftir línu 3.2.1.1:

„3.2.1.1.1. Gerð hreyfils sem gengur fyrir tveimur gerðum 
eldsneytis: Gerð 1A/Gerð 1B/Gerð 2A/Gerð 2B/
Gerð 3B (1)(d1)

3.2.1.1.2. Gasorkuhlutfall yfir heitan hluta WHTC-
prófunarlotu: .................... % (d1)“
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iii.  á eftir línu 3.2.1.6.1 bætist við eftirfarandi lína 3.2.1.6.2:

„3.2.1.6.2. Lausagangur með dísilolíu: já/nei (1)(d1)“

iv.  í stað línu 3.2.2.2 komi eftirfarandi:

„3.2.2.2. Þung ökutæki dísilolía/bensín/fljótandi 
jarðolíugas/jarðgas í H-flokki/jarðgas í L-flokki/
jarðgas í HL-flokki/etanól (ED95)/etanól (E85)/
fljótandi jarðgas/LNG20 (1) (6)“

v.  í stað línu 3.2.4.2 komi eftirfarandi:

„3.2.4.2. Með eldsneytisinnsprautun (einungis fyrir 
ökutæki með þjöppukveikju eða sem ganga fyrir 
tveimur gerðum eldsneytis): já/nei (1)“

vi.  lína 3.2.9.7 falli brott.

vii.  í stað línu 3.2.9.7.1 komi eftirfarandi:

„3.2.9.7.1 Leyfilegt rúmmál útblásturskerfis (ökutæki og 
hreyfilkerfi):  .............................................  dm3“

viii. á eftir línu 3.2.9.7.1 bætist við eftirfarandi lína 3.2.9.7.2:

„3.2.9.7.2. Rúmmál útblásturskerfis sem er hluti 
hreyfilkerfis:  ............................................. dm3“

ix.  á eftir línu 3.2.12.2.7.7.1 bætist við eftirfarandi lína 3.2.12.2.7.8.0:

„3.2.12.2.7.8.0. Önnur viðurkenning notuð, eins og kveðið er á 
um í lið 2.4.1 í X. viðauka við reglugerð (ESB) 
Nr. 582/2011: já/nei (1)“

x.  í stað línu 3.2.12.2.8 komi eftirfarandi:

„3.2.12.2.8. Önnur kerfi (lýsing og vinnsluháttur)“

xi.  í stað línu 3.2.12.2.8 komi eftirfarandi:

„3.2.12.2.8.2. Þvingunarkerfi fyrir ökumann“

xii.  eftirfarandi línur 3.2.12.2.8.2.1 og 3.2.12.2.8.2.2 bætast við á eftir línu 3.2.12.2.8.2:

„3.2.12.2.8.2.1 Hreyfill, þar sem þvingunarkerfi fyrir ökumann 
hefur verið varanlega afvirkjað, sem notaður er af 
björgunarþjónustu eða í ökutækjum sem tilgreind 
eru b-lið 3. mgr. 2. gr. tilskipunar 2007/46/EB: 
já/nei (1)

3.2.12.2.8.2.2. Virkjun skriðhams „gerður óvirkur eftir 
endurræsingu“/„gerður óvirkur eftir 
eldsneytisáfyllingu“/„gerður óvirkur eftir að 
ökutæki er lagt“ (7)(1)“
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xiii. eftirfarandi línur 3.2.12.2.8.3.1 og 3.2.12.2.8.3.2 bætast við á eftir línu 3.2.12.2.8.3:

„3.2.12.2.8.3.1. Skrá yfir hópa hreyfla með innbyggð 
greiningarkerfi innan hóps hreyfla sem kemur 
til greina þegar tryggja á rétta virkni NOx-
varnarráðstafana (þar sem við á)

hópur hreyfla með innbyggð  
greiningarkerfi 1:  ...............................................
hópur hreyfla með innbyggð  
greiningarkerfi 2:  ...............................................
Etc  ......................................................................

3.2.12.2.8.3.2. Númer hóps hreyfla með innbyggð 
greiningarkerfi sem stofnhreyfill/hreyfill innan 
hóps hreyfla tilheyrir“

xiv.  lína 3.2.12.2.8.4 falli brott.

xv.  í stað línu 3.2.12.8.5 komi eftirfarandi:

„3.2.12.2.8.5. Tilvísunarnúmer hóps hreyfla með innbyggð 
greiningarkerfi sem um er að ræða þegar tryggja 
á rétta starfrækslu NOx-varnarráðstafana sem 
eiga við fyrir stofnhreyfil/hreyfil innan hóps 
hreyfla“

xvi. eftirfarandi línur 3.2.12.2.8.8.4 og 3.2.12.2.8.8.5 bætast við á eftir línu 3.2.12.2.8.7:

„3.2.12.2.8.8.4. Önnur viðurkenning notuð, eins og kveðið er á 
um í lið 2.1 í XIII. viðauka við reglugerð (ESB) 
Nr. 582/2011: já/nei (1)

3.2.12.2.8.8.5. Upphitaður/óupphitaður geymir fyrir virka efnið 
og skömmtunarkerfi (sjá lið 2.4 í 11. viðauka 
við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49)“

xvii.  í stað línu 3.2.17 komi eftirfarandi:

„3.2.17. Sértækar upplýsingar varðandi gashreyfla og 
vélar sem ganga fyrir tveimur gerðum eldsneytis 
fyrir þung ökutæki (ef um er að ræða kerfi sem 
dregin eru upp með öðrum hætti skal afhenda 
jafngildar upplýsingar) (ef við á)“

xviii.  á eftir línu 3.2.17.8.1.1 bætist við eftirfarandi lína 3.2.17.9:

„3.2.17.9. Eftir því sem við á, tilvísun framleiðanda í gögn 
vegna ísetningar hreyfils sem knúinn er tveimur 
gerðum eldsneytis í ökutæki (d1)“

xix.  í stað lína 3.5.4.1 og 3.5.4.2 komi eftirfarandi:

„3.5.4.1. Massi koltvísýringslosunar í WHSC-prófun (d3):  
 g/kWh

3.5.4.2. Massi koltvísýringslosunar í WHSC-prófun í 
dísilham(d2):  .......................................... g/kWh“
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xx.  eftirfarandi línur 3.5.4.3 til 3.5.4.6 bætast við á eftir línu 3.5.4.2:

„3.5.4.3. Massi koltvísýringslosunar í WHSC-prófun í 
ham þar sem notast er við tvær gerðir eldsneytis 
(d1):  .......................................................... g/kWh

3.5.4.4. Massi koltvísýringslosunar í WHTC-prófun (5)
(d3):  .......................................................... g/kWh

3.5.4.5. Massi koltvísýringslosunar í WHTC-prófun í 
dísilham(5)(d2):  ........................................ g/kWh

3.5.4.6. Massi koltvísýringslosunar í WHTC-prófun í 
ham þar sem notast er við tvær gerðir eldsneytis 
(5) (d1):  ................................................... g/kWh“

xxi.  í stað lína 3.5.5.1 og 3.5.5.2 komi eftirfarandi:

„3.5.5.1. WHSC-prófun á eldsneytisnotkun (d3):  .. g/kWh

3.5.5.2. WHSC-prófun á eldsneytisnotkun í 
dísilham (d2):  ......................................... g/kWh“

xxii.  eftirfarandi línur 3.5.5.3 til 3.5.5.6 bætast við á eftir línu 3.5.5.2:

„3.5.5.3 WHSC-prófun á eldsneytisnotkun í ham þar 
sem notast er við tvær gerðir eldsneytis (d1):  . g/
kWh

3.5.5.4. WHTC-prófun á eldsneytisnotkun (5)(d3):  ..... g/
kWh

3.5.5.5. WHSC-prófun á eldsneytisnotkun í dísilham (5)
(d2):  ..........................................................  g/kWh

3.5.5.6. WHTC-prófun á eldsneytisnotkun í ham þar 
sem notast er við tvær gerðir eldsneytis (5)(d1): ..  
g/kWh“

y)  eftirfarandi breytingar eru gerðar á töflunni í 2. hluta í 4. viðbæti:

i.  á eftir línu 3.2.2.3 bætist við eftirfarandi lína 3.2.2.4.1:

„3.2.2.4.1. Ökutæki sem gengur fyrir tveimur gerðum 
eldsneytis: já/nei (1)“

ii.  í stað lína 3.2.9.7 og 3.2.9.7.1 komi eftirfarandi:

„3.2.9.7. Heildarrúmmál útblásturskerfis (ökutæki og 
hreyfilkerfi):  ................................................. dm3

3.2.9.7.1. Leyfilegt rúmmál útblásturskerfis (ökutæki og 
hreyfilkerfi):  ............................................... dm3“

iii.  línur 3.2.12.7.0 og 3.2.12.2.7.4 falli brott.
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iv.  eftirfarandi línur 3.2.12.2.7.8 til 3.2.12.2.7.8.3 bætast við á eftir línu 3.2.12.2.7:

„3.2.12.2.7.8. Íhlutir innbyggðs greiningarkerfis um borð í 
ökutækinu

3.2.12.2.7.8.0. Önnur viðurkenning notuð, eins og kveðið er á 
um í lið 2.4.1 í X. viðauka við reglugerð (ESB) 
Nr. 582/2011: já/nei (1)

3.2.12.2.7.8.1. Skrá yfir íhluti innbyggðs greiningarkerfis um 
borð í ökutækinu

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

3.2.12.2.7.8.3. Skrifleg lýsing og/eða teikning af 
samskiptaskilfleti innbyggða greiningarkerfisins 
utan ökutækis (6)“

v.  í stað línu 3.2.12.2.8 komi eftirfarandi:

„3.2.12.2.8. Önnur kerfi (lýsing og vinnsluháttur)“

vi.  í stað lína 3.2.12.2.8.1 og 3.2.12.2.8.2 komi eftirfarandi:

„3.2.12.2.8.1. Kerfi til að tryggja rétta virkni NOx-
varnarráðstafana

3.2.12.2.8.2. Þvingunarkerfi fyrir ökumann“

vii.  eftirfarandi línur 3.2.12.2.8.2.1 og 3.2.12.2.8.2.2 bætast við á eftir línu 3.2.12.2.8.2:

„3.2.12.2.8.2.1 Hreyfill, þar sem þvingunarkerfi fyrir ökumann 
hefur verið varanlega afvirkjað, sem notaður 
er af björgunarþjónustu eða í ökutækjum sem 
tilgreind eru b-lið 3. mgr. 2. gr. tilskipunar 
2007/46/EB: já/nei (1)

3.2.12.2.8.2.2. Virkjun skriðhams „gerður óvirkur eftir 
endurræsingu“/„gerður óvirkur eftir 
eldsneytisáfyllingu“/„gerður óvirkur eftir að 
ökutæki er lagt“ (7)(1)“

viii. línur 3.2.12.2.8.4 og 3.2.12.2.8.5 falli brott.

ix.  eftirfarandi línur 3.2.12.2.8.8 til 3.2.12.2.8.8.5 bætast við á eftir línu 3.2.12.2.8.5:

„3.2.12.2.8.8. Íhlutir þeirra kerfa um borð í ökutæki sem 
tryggja rétta virkni NOx-varnarráðstafana

3.2.12.2.8.8.1. Skrá yfir íhluti þeirra kerfa um borð í ökutæki 
sem tryggja rétta virkni NOx-varnarráðstafana

3.2.12.2.8.8.2. Eftir því sem við á, tilvísun framleiðanda í 
upplýsingamöppu sem tengist því þegar kerfi 
sem tryggir rétta virkni NOx-varnarráðstafana 
viðurkennds hreyfils er sett upp í ökutæki
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3.2.12.2.8.8.3. Skrifleg lýsing og/eða teikning af 
viðvörunarmerkjum (6)“

3.2.12.2.8.8.4. Önnur viðurkenning notuð, eins og kveðið er á 
um í lið 2.1 í XIII. viðauka við reglugerð (ESB) 
Nr. 582/2011: já/nei (1)

3.2.12.2.8.8.5. Upphitaður/óupphitaður geymir fyrir virka efnið 
og skömmtunarkerfi (sjá lið 2.4 í 11. viðauka 
við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49)“

z)  í 4. viðbæti er viðbæti við upplýsingaskjalið breytt sem hér segir:

i.  Í stað töflu 1 komi eftirfarandi:

„Tafla 1

Búnaður Lausa-
gangur Lítill hraði Mikill 

hraði
Æskilegur 
hraði (2) n95h

Pa Aukabúnaður/búnaður sem krafist er 
skv. 6. viðbæti við 4. viðauka við reglugerð 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu nr. 49

Pb Aukabúnaður/búnaður sem ekki er krafist 
skv. 6. viðbæti við 4. viðauka við reglugerð 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu nr. 49“

ii.  í stað fyrirsagnar í lið 5.1 komi eftirfarandi:

„5.1.  Prófunarhraði hreyfils vegna losunarprófunar í samræmi við III. viðauka við reglugerð (ESB) 
nr. 582/2011 (9)(d5)“

iii.  í stað fyrirsagnar í lið 5.2 komi eftirfarandi:

„5.2.  Uppgefin gildi fyrir aflprófun í samræmi við XIV. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 582/2011 (9)
(D5)“

aa)  í 5. viðbæti er viðbótinni við EB-gerðarviðurkenningarvottorð breytt sem hér segir:

i.  í stað liðar 1.1.5 komi eftirfarandi:

„1.1.5.  Hreyfilflokkur: Dísilolía/bensín/fljótandi jarðolíugas/jarðgas í H-flokki/jarðgas í L-flokki/
jarðgas í HL-flokki/etanól (ED95)/etanól (E85)/fljótandi jarðgas/LNG20 (1)“

ii.  á eftir lið 1.1.5 bætist við eftirfarandi liður 1.1.5.1:

„1.1.5.1.  Gerð hreyfils sem gengur fyrir tveimur gerðum eldsneytis: Gerð 1A/Gerð 1B/Gerð 2A/Gerð 
2B/Gerð 3B (1)(d1)“

iii.  í stað liðar 1.4 komi eftirfarandi:

„1.4.  Losun hreyfils/stofnhreyfils (1)

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

 Tilgreina skal spillistuðulsgildin og losunina í WHSC-prófuninni (ef við á) og WHTC-
prófuninni í eftirfarandi töflu:“
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iv.  í stað töflu 4 komi eftirfarandi:

„Tafla 4

WHSC-prófun

WHSC-prófun (ef við á) (10)(d5)

DF CO THC NMHC (d4) NOx
Massi 

efnisagna NH3
Fjöldi 

efnisagna

Margf./viðb. (1)

Losun
CO

(mg/kWh)
THC

(mg/kWh)
NMHC (d4)
(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

Massi 
efnisagna
(mg/kWh)

NH3

milljón ar-
hlutar

Fjöldi 
efnisagna
(#/kWh)

Niðurstaða prófunar

Reiknuð með 
spillistuðli:

Koltvísýringslosun:  ..................................................................................... g/kWh

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

v)  í stað töflu 5 komi eftirfarandi:

„Tafla 5

WHTC-prófun

WHTC-prófun (10)(d5)

DF CO THC NMHC (d4) CH4 (d4) NOx
Massi 

efnisagna NH3

Fjöldi 
efnis-
agna

Margf./viðb. (1)

Losun
CO

(mg/kWh)
THC

(mg/kWh)
NMHC (d4)
(mg/kWh)

CH4 (d4)
(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

Massi 
efnisagna
(mg/kWh)

NH3

milljónar-
hlutar

Fjöldi 
efnis-
agna

(#/kWh)

Kaldræsing

Heitræsing án 
endurnýjunar

Heitræsing með 
endurnýjun (1)

kr,u (margf./viðb.) (1)

kr,d (margf./viðb.) (1)

Vegin niðurstaða úr 
prófun

Lokaniðurstaða 
úr prófun með 
spillistuðli

Koltvísýringslosun:  ..................................................................................... g/kWh

Eldsneytisnotkun:  ......................................................................................................  g/kWh“

ab)  í 7. viðbæti er viðbótinni við EB-gerðarviðurkenningarvottorð breytt sem hér segir:

i.  í stað liðar 1.1.5 komi eftirfarandi:

„1.1.5.  Hreyfilflokkur: Dísilolía/bensín/fljótandi jarðolíugas/jarðgas í H-flokki/jarðgas í L-flokki/
jarðgas í HL-flokki/etanól (ED95)/etanól (E85)/fljótandi jarðgas/LNG20 (1)“
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ii.  á eftir lið 1.1.5 bætist við eftirfarandi liður 1.1.5.1:

„1.1.5.1.  Gerð hreyfils sem gengur fyrir tveimur gerðum eldsneytis: Gerð 1A/Gerð 1B/Gerð 2A/Gerð 
2B/Gerð 3B (1)(d1)“

iii.  í stað liðar 1.4 komi eftirfarandi:

„1.4.  Losun hreyfils/stofnhreyfils (1)

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

 Tilgreina skal spillistuðulsgildin og losunina í WHSC-prófuninni (ef við á) og WHTC-
prófuninni í eftirfarandi töflu:“

iv.  í stað töflu 4 komi eftirfarandi:

„Tafla 4

WHSC-prófun

WHSC-prófun (ef við á) (10)(d5)

DF CO THC NMHC (d4) NOx
Massi 

efnisagna NH3
Fjöldi 

efnisagna

Margf./viðb. (1)

Losun
CO

(mg/kWh)
THC

(mg/kWh)
NMHC (d4)
(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

Massi 
efnisagna
(mg/kWh)

NH3

milljónar-
hlutar

Fjöldi 
efnisagna
(#/kWh)

Niðurstaða prófunar

Reiknuð með 
spillistuðli:

Koltvísýringslosun:  .......................................................................... g/kWh

Eldsneytisnotkun:  ........................................................................... g/kWh“

v.  í stað töflu 5 komi eftirfarandi:

„Tafla 5

WHTC-prófun

WHTC-prófun (10)(d5)

DF CO THC NMHC 
(d4) CH4 (d4) NOx

Massi 
efnis-
agna

NH3

Fjöldi 
efnis-
agna

Margf./viðb. (1)

Losun
CO

(mg/kWh)
THC

(mg/kWh)

NMHC 
(d4)

(mg/kWh)

CH4 (d4)
(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

Massi 
efnisagna
(mg/kWh)

NH3

milljónar-
hlutar

Fjöldi 
efnis-
agna

(#/kWh)

Kaldræsing

Heitræsing án 
endurnýjunar

Heitræsing með 
endurnýjun (1)

kr,u (margf./viðb.)(1)

kr,d (margf./viðb.)(1)

Vegin niðurstaða úr 
prófun

Lokaniðurstaða úr 
prófun með spillistuðli

Koltvísýringslosun:  .................................................................................. g/kWh

Eldsneytisnotkun:  ....................................................................................................  g/kWh“
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ac)  í stað 8. viðbætis komi eftirfarandi:

„8. viðbætir

Dæmi um EB-gerðarviðurkenningarmerki

Viðurkenningarmerkið í þessum viðbæti sem er fest á hreyfil sem er viðurkenndur sem aðskilin tæknieining 
sýnir að um er að ræða gerð 2B sem knúin er tveimur gerðum eldsneytis, er hönnuð er til að ganga á 
lofttegundum í bæði H- og L-flokki og hefur verið viðurkennd í Belgíu (e6) samkvæmt losunaráfanga C, eins 
og sett er fram í 9. viðbæti við þennan viðauka.“

ad)  í stað töflu 1 í 9. viðbæti komi eftirfarandi:

„Tafla 1

Rittákn NOx OTL (1) PM OTL (2) Gæði og notkun 
virks efnis

Innleiðingar-
dagsetningar: 
nýjar gerðir

Innleiðingar-
dagsetningar:  
öll ökutæki

Síðasta 
dagsetning 
skráningar

A Línan „frestur 
til innleiðingar 
í áföngum“ í 
1. og 2. töflu

Vöktun á 
frammi-
stöðu (3)

Innleiðing í 
áföngum (4)

31.12.2012. 31.12.2013 31.08.2015

B Línan „frestur 
til innleiðingar 
í áföngum“ í 
1. og 2. töflu

Línan „frestur 
til innleiðingar 
í áföngum“ í 
1. töflu

Innleiðing í 
áföngum (4)

1.9.2014 1.9.2015 30.12.2016

C Línan 
„almennar 
kröfur“ í 1. og 
2. töflu

Línan 
„almennar 
kröfur“ í  
1. töflu

Almennt (5) 31.12.2015 31.12.2016“

ae)  Ákvæðum 10. viðbætis er breytt sem hér segir:

i.  eftirfarandi komi í stað skýringar (5):

„(5)  Gildi fyrir samanlagða WHTC-prófun, þ.m.t. kaldan og heitan hluta, í samræmi við VIII. viðauka 
við þessa reglugerð“

ii.  eftirfarandi skýring (10) bætist við:

„10)  Ef um er að ræða hreyfla sem falla undir liði 1.1.3 og 1.1.6  .. í I. viðauka við þessa reglugerð, skal 
endurtaka upplýsingarnar fyrir allt eldsneyti sem prófað er eftir því sem við á.“

iii.  eftirfarandi skýringar (d) til (d5) bætast við á eftir skýringu (b):

„(d)  Hreyflar knúnir tveimur gerðum eldsneytis

(d1)  Ef um er ræða hreyfil eða ökutæki sem knúin eru tveimur gerðum eldsneytis.

(d2)  Ef um er að ræða hreyfil sem knúinn er tveimur gerðum eldsneytis af gerðum 1B, 2B og 3B.

(d3)  Nema þegar um er ræða hreyfla eða ökutæki sem knúin eru tveimur gerðum eldsneytis.

(d4)  Í þeim tilfellum sem mælt er fyrir um í töflu 1 í 15. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49 fyrir hreyfla sem knúnir eru með tveimur gerðum 
eldsneytis, og í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 595/2009 fyrir hreyfla með rafkveikju.

(d5)  Ef um er að ræða hreyfla af gerðum 1B, 2B og 3B sem knúnir eru tveimur gerðum eldsneytis, skal 
endurtaka upplýsingarnar bæði í ham þar sem notast er við tvær gerðir eldsneytis og í dísilham.“
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2)  Ákvæðum II. viðauka er breytt sem hér segir:

a)  eftirfarandi liðir 2.7 til 2.7.1.2 bætast við á eftir lið 2.6:

„2.7  Hreyflar og ökutæki sem knúin eru tveimur gerðum eldsneytis

2.7.1.  Hreyflar og ökutæki sem knúin eru tveimur gerðum eldsneytis skulu uppfylla eftirfarandi 
viðbótarkröfur:

2.7.1.1.  Gera skal prófun með færanlegu mælikerfi fyrir losun í ham þar sem notast er við tvær gerðir 
eldsneytis.

2.7.1.2  Ef um er að ræða hreyfla af gerð 1B, 2B og 3B sem knúnir eru tveimur gerðum eldsneytis skal 
framkvæma viðbótarprófun með færanlegu mælikerfi fyrir losun í dísilham á sama hreyfli og 
ökutæki strax á eftir eða áður en prófun með færanlegu mælikerfi fyrir losun er framkvæmd í ham 
þar sem notast er við tvær gerðir eldsneytis.

 Í slíku tilfelli skal ákvörðunin um hvort lotan sem athuguð er með tölfræðiaðferðinni sem tilgreind 
er í þessum viðauka stenst eða stenst ekki byggð á eftirfarandi:

a)  einstakt ökutæki telst standast ef prófun með færanlegu mælikerfi fyrir losun er staðin, bæði í 
ham þar sem notast er við tvær gerðir eldsneytis og í dísilham,

b)  einstakt ökutæki telst ekki standast ef prófun með færanlegu mælikerfi fyrir losun er ekki 
staðin í annað hvort ham þar sem notast er við tvær gerðir eldsneytis eða í dísilham.“

b)  í stað liðar 4.6.6 komi eftirfarandi:

„4.6.6.  Færanlega mælikerfið fyrir losun skal fá rafafl sem kemur úr ytri aflgjafa en ekki aflgjafa sem 
dregur orku sína með beinum eða óbeinum hætti frá hreyflinum sem verið er að prófa, nema í þeim 
tilfellum sem sett eru fram í liðum 4.6.6.1 og 4.6.6.2“

c)  eftirfarandi liðir 4.6.6.1 og 4.6.6.2 bætist við á eftir lið 4.6.6:

„4.6.6.1  Annar möguleiki í stað liðar 4.6.6 er að rafafl færanlega mælikerfisins fyrir losun komi frá innra 
rafkerfi ökutækisins á meðan aflþörf prófunarbúnaðarins eykur ekki afköst hreyfilsins um meira en 
1% af hámarksafli og gripið er til ráðstafana til að koma í veg fyrir of mikla afhleðslu rafgeymisins 
þegar hreyfillinn er ekki í gangi eða hann er í lausagangi.

4.6.6.2  Komi upp ágreiningur skulu niðurstöður mælinga sem gerðar eru með færanlegu mælikerfi fyrir 
losun sem knúið er af ytri aflgjafa ganga framar niðurstöðum sem fengnar eru í samræmi við aðrar 
aðferðir sem kveðið er á um lið 4.6.6.1“

d)  í stað liða 5.1.2 og 5.1.2.1 komi eftirfarandi:

„5.1.2 Snúningsvægismerki

5.1.2.1  Samræmi snúningsvægismerkisins sem reiknað er út með færanlega mælikerfinu fyrir losun úr 
upplýsingum frá gagnastreymi rafstýrieiningarinnar sem gerð er krafa um í lið 5.2.1 í I. viðauka 
skal sannprófað við fullt álag.“

e)  á eftir lið 5.1.2.1 bætist við eftirfarandi liður 5.1.2.1.1:

„5.1.2.1.1  Aðferðinni sem notuð er til að kanna þetta samræmi er lýst í 4. viðbæti.“

f)  á eftir lið 5.1.2.3 bætist við eftirfarandi liður 5.1.2.3:

„5.1.2.4.  Hreyflar og ökutæki sem knúin eru tveimur gerðum eldsneytis skulu, að auki, uppfylla kröfur og 
undanþágur sem tengjast leiðréttingum á snúningsvægi sem settar eru fram í lið 10.2.2 í 15. viðauka 
við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49.“
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g)  eftirfarandi liðir 6.3.1 og 6.3.2 bætist við á eftir lið 6.3:

„6.3.1.  Ef um er að ræða ökutæki af gerð 2A og 2B sem knúin eru tveimur gerðum eldsneytis og starfrækt 
í ham þar sem notast er við tvær gerðir eldsneytis, skal ákvarða viðeigandi losunarmörk vegna 
beitingar á samræmisþáttum sem notaðir eru við framkvæmd á prófun með færanlegu mælikerfi 
fyrir losun, á grundvelli raunverulegs gasorkuhlutfalls sem reiknað er út frá þeirri eldsneytisnotkun 
sem mæld er við prófun á vegi.

6.3.2.  Annar möguleiki í stað liðar 6.3.1, þegar ekki er til staðar traust leið til að mæla gas- eða 
dísilolíunotkun á meðan á prófun með færanlegu mælikerfi fyrir losun stendur, er að framleiðandi 
hafi heimild til að nota það GER WHTC sem ákvarðað er á meðan á heita hluta WHTC-prófunar 
stendur“

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

i.  í stað neðanmálsgreinar (4) í lið 2.2 komi eftirfarandi:

„(4)  Skráð gildi skal vera annað hvort a) nettósnúningsvægi hreyfils miðað við snúningshraða og 
álag í samræmi við lið 2.4.4 í þessum viðbæti eða b) nettósnúningsvægi hreyfils miðað við 
snúningshraða og álag eins og það er reiknað út frá snúningsvægi í samræmi við lið 2.4.4 í 
þessum viðbæti.“

ii.  í stað liðar 2.4.4 komi eftirfarandi:

„2.4.4. Tenging við rafstýrieiningu ökutækis

 Notast skal við gagnaskráningartæki til að skrá starfrækslumörk hreyfils sem skráð eru í 1. töflu. 
Gagnaskráningartækið getur notast við tengibraut ökutækisins við stjórnsvæðisnet (CAN-net) 
til að nálgast rafstýrieiningagögnin sem tilgreind eru í 1. töflu 5. viðbætis við viðauka 9B við 
reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49 og send eru á CAN-netinu 
samkvæmt stöðluðum samskiptareglum svo sem SAE J1939, J1708 eða ISO 15765-4. Það getur 
reiknað úr nettósnúningsvægi hreyfils miðað við snúningshraða og álag eða umreiknað einingar.“

iii.  í lið 2.4.5 komi eftirfarandi í stað annars liðar:

 „Sýnatökunema skal komið fyrir í útblástursröri í samræmi við kröfurnar sem settar eru fram í lið 9.3.10 
í 4. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49.“

iv.  í stað liðar 2.5.3 komi eftirfarandi:

„2.5.3. Athugun og kvörðun greiningartækja

 Framkvæma skal núllstillingu, mælisviðskvörðun og línuleikaathugun greiningartækja með 
kvörðunarlofttegundum sem uppfylla kröfur sem settar eru fram í lið 9.3.3. í 4. viðauka við 
reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49. Línuleikaathugun skal hafa 
verið framkvæmd innan þriggja mánaða fyrir raunverulega prófun.“

v.  í stað liðar 2.7.1 komi eftirfarandi:

„2.7.1. Athugun greiningartækja

 Framkvæma skal núllstillingu, mælisviðskvörðun og línuleikaathugun greiningartækja, eins og 
lýst er í lið 2.5.3, með kvörðunarlofttegundum sem uppfylla kröfur sem settar eru fram í lið 9.3.3. 
í 4. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49.“

vi.  í lið 2.7.5 komi eftirfarandi í stað fyrsta liðar:

 „Ef leiðrétt er fyrir reki í samræmi við lið 2.7.4 skal hinn leiðrétti styrkur reiknaður í samræmi við lið 
8.6.1 í 4. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49.“

vii.  í stað liðar 3.1.1 komi eftirfarandi:

„3.1.1. Gögn úr gasgreiningartækjum

 Gögn úr gasgreiningartækjum skulu vera samræmd með réttum hætti aðferðinni sem mælt er 
fyrir um í lið 9.3.5 í 4. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu  
nr. 49.“
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viii.  í lið 3.2.1 komi eftirfarandi í stað fyrsta liðar:

Samkvæmni gagnanna (massi útblástursstreymis mældur með streymismæli útblásturslofts og 
gasgreiningartækjum) skal sannprófuð á grundvelli fylgni á milli upplýsinga um mælt eldsneytisstreymi 
frá rafstýrieiningu og eldsneytisstreymis eins og það er reiknað út með formúlunni í lið 8.4.1.6 í 4. 
viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49. Línulegu aðhvarfi skal 
beitt á mæld og reiknuð gildi eldsneytisstreymis. Nota skal aðferð minnstu kvaðrata (tvívelda) þar sem 
hentugasta jafnan er á forminu:“

ix.  í stað a-liðar í lið 3.2.3 komi eftirfarandi:

„a)  eldsneytisnotkunar sem er reiknuð út frá losunargögnum (gögnum úr gasgreiningartækjum 
varðandi styrk og massa útblástursstreymis) samkvæmt formúlunni sem kveðið er á um í lið 
8.4.1.6 í 4. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49,“

x.  í stað liðar 3.3 komi eftirfarandi:

„3.3. Leiðrétting úr þurru ástandi í rakt ástand

 Ef styrkur er mældur í þurru ástandi skal umreikna hann yfir á rakt ástand samkvæmt formúlunni 
sem kveðið er á um í lið 8.1 í 4. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu nr. 49.“

xi.  í stað liðar 3.5 komi eftirfarandi:

„3.5. Útreikningur á augnablikslosun lofttegunda

 Massi losunar skal ákvarðast eins og lýst er í lið 8.4.2.3 í 4. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49.“

xii.  í stað fjórða liðar í lið 4.1. komi eftirfarandi:

 „Massi losunar (mg/glugga) skal ákvarðast eins og lýst er í lið 8.4.2.3 í 4. viðauka við reglugerð 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49.“

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

i.  í stað fyrsta liðar í lið 2.2. komi eftirfarandi:

 „Lofttegundir skulu greindar með tækni af því tagi sem tilgreind er í lið 9.3.1 í 4. viðauka við reglugerð 
efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 49.“

ii.  í stað liða 2.3 og 2.4 komi eftirfarandi:

„2.3. Sýnataka til að ákvarða losun mengandi lofttegunda

 Sýnatökunemar skulu uppfylla kröfurnar sem settar eru fram í liðum A.2.1.2 og A.2.1.3 í 2. 
viðbæti við 4. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49. 
Sýnatökuleiðslurnar skulu hitaðar í 190 °C (+/– 10 °C).

2.4. Önnur mælitæki

 Mælitæki skulu uppfylla kröfurnar sem settar eru fram í töflu 7 og lið 9.3.1 í 4. viðauka við 
reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49.“

j)  í stað liða 1.1, 1.2 og 1.3 í 3. viðbæti komi eftirfarandi:

„1.1.  Kvörðunarlofttegundir

  Gasgreiningartæki færanlega mælikerfisins fyrir losun skal kvarðað með gasi í samræmi við kröfur 
sem settar eru fram í lið 9.3.3 í 4. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu nr. 49.
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1.2.  Lekaprófun

  Lekaprófun með færanlegu mælikerfi fyrir losun skal gerð í samræmi við kröfur sem settar eru fram 
í lið 9.3.4 í 4. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49.

1.3.  Könnun á svörunartíma greiningarkerfisins

 Könnun á svörunartíma færanlega mælikerfisins fyrir losun skal fara fram í samræmi við kröfurnar 
sem settar eru fram í lið 9.3.5 í 4. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu nr. 49.“

3)  Ákvæðum IV. viðauka er breytt sem hér segir:

a)  í stað liðar 1.1 komi eftirfarandi:

„1.1.  Í þessum viðauka er sett fram aðferðin sem notuð er til að mæla losun kolsýrings í lausagangi 
(eðlilegum og hröðum) frá rafkveikjuhreyflum sem settir eru upp í ökutækjum í flokki M1 með 
tæknilega leyfilegum hámarksmassa með hleðslu sem ekki er meiri en 7,5 tonn, sem og í ökutækjum 
í flokkum M2 og N1.“

b)  á eftir lið 1.1 bætist við eftirfarandi liður 1.2:

„1.2.  Þessi viðauki gildir ekki um hreyfla og ökutæki sem knúin eru tveimur gerðum eldsneytis.“

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

a)  í stað liða 3.1 og 3.1.1 komi eftirfarandi:

„3.1.  Liðir 3.1.1 og 3.1.2 gilda um þjöppukveikjuhreyfla, hreyfla sem knúnir eru tveimur gerðum 
eldsneytis og rafkveikjuhreyfla sem knúnir eru jarðgasi/lífmetani eða fljótandi jarðolíugasi.

3.1.1.  Hreyflar sem búnir eru hverfiþjöppum, dælum, blásurum eða forþjöppum fyrir inntöku lofts mega 
losa lofttegundir úr sveifarhúsi í andrúmsloftið ef losuninni er bætt við losun með útblæstri (annað 
hvort í reynd eða stærðfræðilega) meðan á öllum losunarprófunum stendur, í samræmi við lið 6.10 í 
4. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49.“

b)  í stað liðar 3.2.1 komi eftirfarandi:

„3.2.1.  Mæla skal þrýstinginn í sveifarhúsinu meðan á prófunarlotum vegna losunar stendur á viðeigandi 
stað. Hann skal mældur í gegnum op fyrir olíukvarða með sveigðum þrýstingsmæli.“

c)  eftirfarandi liðir 3.2.1.1 og 3.2.1.2 bætist við á eftir lið 3.2.1:

„3.2.1.1.  Þrýstingur í soggrein skal mældur með ± 1 kPa nákvæmni.

3.2.1.2.  Þrýstingur mældur í sveifarhúsi skal mældur með ± 0,01 kPa nákvæmni.“

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

a)  í stað liðar 3.1 komi eftirfarandi:

„3.1.  Almennar kröfur skulu vera þær sem settar eru fram í lið 4 í 10. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49.“

b)  eftirfarandi liður 3.2 bætist við:

„3.2.  Ef um er að ræða hreyfil sem knúinn er tveimur gerðum eldsneytis má notast við aðlögunaráætlanir 
að því tilskildu að öll eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt:

a)  hreyfillinn verði alltaf knúinn þeim tveimur gerðum eldsneytis sem hann hefur verið 
gerðarviðurkenndur fyrir,
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b)  fyrir hreyfla af gerð 2 sem knúnir eru tveimur gerðum eldsneytis, skal munurinn á milli hæsta 
og lægstan gildis GERWHTC innan hópsins aldrei vera meiri en  hundraðshlutinn sem tilgreindur 
er í lið 3.1.1 í 15. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu  
nr. 49,

c)  þessum áætlunum er lýst yfir og þær uppfylla kröfurnar sem settar eru fram í þessum viðauka.“

c)  í stað liða 4.1 og 4.1.1 komi eftirfarandi:

„4.1.  Nothæfiskröfur skulu vera þær sem settar eru fram í 5. lið í 10. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49, með þeim undantekningum sem settar eru fram í lið 4.1.1 
í þessari reglugerð.

4.1.1.  Skilja ber a-lið í lið 5.1.2 í 10. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu nr. 49 á eftirfarandi hátt:

a)  notkun þeirra er að verulegu leyti felld inn í viðeigandi gerðarviðurkenningarprófanir, þ.m.t. 
prófunaraðferðir fyrir losun utan lotu sem kveðið er á um í 6. lið VI. viðauka við þessa reglugerð 
og í notkunarákvæðum sem sett eru fram í 12. gr. þessarar reglugerðar.“

d)  liðir 4.1.2 til 4.1.4 falli niður.

e)  í stað liða 6 til 6.1.1 komi eftirfarandi:

„6.  PRÓFUN Á LOSUN UTAN LOTU Á RANNSÓKNARSTOFU Í TENGSLUM VIÐ 
GERÐAR VIÐURKENNINGU OG PRÓFUN ÖKUTÆKJA SEM ERU Í NOTKUN VIÐ 
GERÐARVIÐURKENNINGU

6.1.  Aðferðin fyrir prófun utan lotu í tengslum við gerðarviðurkenningu skal fylgja aðferðafræðinni fyrir 
prófun utan lotu á rannsóknarstofu og prófun á hreyflum í notkun við gerðarviðurkenningu eins og 
lýst er í 7. lið 10. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49, 
með þeirri undanþágu sem kveðið er á um í l ið 6.1.1.

6.1.1.  Skilja ber fyrsta undirlið í lið 7.3 í 10. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 
fyrir Evrópu nr. 49 á eftirfarandi hátt:

 „Prófun ökutækja sem eru í notkun

 Framkvæma skal tilraunaprófun með færanlegu mælikerfi fyrir losun við gerðarviðurkenningu með 
því að prófa stofnhreyfilinn í ökutæki með aðferðinni sem lýst er í 1. viðbæti þessa viðauka.“

f)  liðir 6.1.2 til 6.1.6 falli niður.

g)  eftirfarandi liðum 6.2., 6.2.1 og 6.3 er bætt við á eftir lið 6.1.1:

„6.2. Hreyflar og ökutæki sem knúin eru tveimur gerðum eldsneytis

 Tilraunaprófun með færanlegu mælikerfi fyrir losun við gerðarviðurkenningu sem gerð er krafa um 
í 10. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49 skal gerð með 
prófun á stofnhreyfli í hreyflahóp sem knúinn er tveimur gerðum eldsneytis þegar hann er starfræktur 
í ham þar sem notast er við tvær gerðir eldsneytis.

6.2.1.  Ef um er að ræða hreyfla af gerð 1B, 2B og 3B sem knúnir eru tveimur gerðum eldsneytis skal 
framkvæma viðbótarprófun með færanlega mælikerfinu í dísilham á sama hreyfli og ökutæki strax á 
eftir eða áður en tilraunaprófun með færanlega mælikerfinu fyrir losun er framkvæmd í ham þar sem 
notast er við tvær gerðir eldsneytis.

 Í slíku tilfelli er aðeins hægt að veita vottun ef tilraunaprófun með færanlega mælikerfinu fyrir losun 
er staðin, bæði í ham þar sem notast er við tvær gerðir eldsneytis og í dísilham.

6.3.  Frekari kröfur varðandi prófun ökutækja sem eru í notkun verða tilgreindar síðar í samræmi við 3. 
mgr. 14. gr. þessarar reglugerðar.“

h)  í stað 7. liðar komi eftirfarandi:

„7.  YFIRLÝSING UM AÐ FARIÐ SÉ AÐ ÁKVÆÐUM FYRIR LOSUN UTAN LOTU

7.1.  Yfirlýsing um að farið sé að ákvæðum fyrir losun utan lotu skal samin í samræmi við 10. lið í 
10. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49, með þeirri 
undanþágu sem sett er fram í lið 7.1.1.
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7.1.1.  Skilja ber fyrsta undirlið í lið 10 í 10. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 
fyrir Evrópu nr. 49 á eftirfarandi hátt:

 „Yfirlýsing um að farið sé að ákvæðum fyrir losun utan lotu

 Í umsókn um gerðarviðurkenningu skal framleiðandi gefa yfirlýsingu um að hreyflahópur eða 
ökutæki uppfylli þær kröfur sem settar eru fram í þessari reglugerð um takmörkun á losun utan lotu. 
Til viðbótar við þessa yfirlýsingu skal sannprófa, með viðbótarprófunum, hvort farið sé að viðeigandi 
losunartakmörkunum og notkunarkröfum.““

i)  í stað 8. liðar komi eftirfarandi:

„8.  UPPLÝSINGAR

 Skilja ber 11. lið í 10. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 
49 á eftirfarandi hátt:

 Viðurkenningaryfirvald skal gera kröfu um að framleiðandi leggi fram upplýsingamöppu. Í henni 
skal lýst öllum smíðaeiningum og mengunarvarnaraðferðum hreyfilkerfisins og þeim aðferðum sem 
notaðar eru til að stýra frálagsbreytum, hvort sem sú stýring er bein eða óbein.

 Upplýsingarnar skulu innihalda tæmandi lýsingu á mengunarvarnaraðferðinni. Til viðbótar gæti 
þetta falið í sér upplýsingar um virkni allra aukalosunaraðferða og grunnlosunaraðferða, þ.m.t. 
lýsingu á mæliþáttum sem breytast fyrir tilstuðlan  aukalosunaraðferðar og jaðarskilyrðunum 
sem aukalosunaraðferðir eru virkar við og ábendingar um hvaða aukalosunaraðferðir og 
grunnlosunaraðferðir eru líklegar til að vera virkar samkvæmt þeim skilyrðum og prófunaraðferðum 
sem settar eru fram í þessum viðauka.

 Þessi upplýsingamappa skal lögð fram í samræmi við ákvæðin í 8. lið I. viðauka við þessa reglugerð.“

j)  ákvæði 9. og 10. liðar falli brott.

6)  Ákvæðum VII. viðauka er breytt sem hér segir:

a)  á eftir lið 1.2 bætist við eftirfarandi liður 1.3:

„1.3  Ef um er að ræða hreyfla sem knúnir eru tveimur gerðum eldsneytis gildir einnig liður 6.5 í 15. 
viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49.“

b)  í stað liðar 2.1 komi eftirfarandi:

„2.1.  Val á hreyflum skal framkvæmt í samræmi við lið 2 í 7. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49.“

c)  liðir 2.2 til 2.3.1 falli niður,

d)  í stað liðar 3.1 komi eftirfarandi:

„3.1.  Kröfurnar til þess að koma á spillistuðlum fyrir nýtingartíma skulu vera þær sem settar eru fram í 3. 
lið í 7. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49, með þeim 
undanþágum sem settar eru fram í liðum 3.1.1 til 3.1.6.“

e)  eftirfarandi liðir 3.1.1 til 3.1.6 bætist við á eftir lið 3.1:

„3.1.1.  Skilja ber lið 3.2.1.3 í 7. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 
nr. 49 á eftirfarandi hátt:

„3.2.1.3.  Losunargildin á upphafspunktinum og endapunkti nýtingartíma, sem reiknað er út í 
samræmi við lið 3.5.2, skulu uppfylla viðmiðunarmörkin sem tilgreind eru í töflunni 
í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 595/2009 en einstakar losunarniðurstöður frá 
prófunarpunktum geta verið yfir þessum viðmiðunarmörkum.“
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3.1.2.  Skilja ber lið 3.2.1.9 í 7. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 
nr. 49 á eftirfarandi hátt:

„3.2.1.9.  Áætlun um uppsafnaða prófun er hægt að stytta með því að flýta öldrun á grundvelli 
eldsneytisnotkunar. Þetta skal byggt á hlutfalli á milli eldsneytisnotkunar við hefðbundna 
notkun og eldsneytisnotkunar í öldrunarlotu. Áætlun um uppsafnaða prófun skal ekki stytt 
um meira en 30 af hundraði, jafnvel þó eldsneytisnotkun í öldrunarlotu sé meira en 30 af 
hundraði umfram eldsneytisnotkun við hefðbundna notkun.“

3.1.3.  Skilja ber lið 3.5.1 í 7. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 
49 á eftirfarandi hátt:

„3.5.1.  Fyrir hvert mengunarefni sem mælt er í heitum WHTC- og WHSC-prófunum á hverjum 
prófunarpunkti á meðan áætlun um uppsafnaða prófun stendur yfir skal framkvæma 
„hentugustu“ aðhvarfsgreiningu á grundvelli allra prófunarniðurstaðna. Niðurstöður 
allra prófana á öllum mengunarefnum skulu settar fram með sama fjölda aukastafa sem 
viðmiðunarmark fyrir viðkomandi mengunarefni og fram kemur í töflu í I. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 595/2009 að viðbættum einum aukastaf. Ef samþykkt hefur verið að 
aðeins ein prófunarlota (heit WHTC eða WHSC) sé keyrð á hverjum prófunarpunkti og að 
hin prófunarlotan (heit WHTC eða WHSC) sé aðeins keyrð við upphaf og lok kerfisbundins 
eftirlits skal, í samræmi við lið 3.2.1.4 í 7. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49, aðeins gera aðhvarfsgreininguna á grundvelli 
prófunarniðurstaðna úr prófanalotum sem keyrðar eru á hverjum prófunarpunkti.

 Ólínulegt aðhvarf skal heimilt ef framleiðandi óskar eftir því og að fengnu fyrirframsamþykki 
viðurkenningaryfirvaldsins.“

3.1.4.  Skilja ber lið 3.7.1 í 7. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 
49 á eftirfarandi hátt:

„3.7.1.  Hreyflar skulu uppfylla öll viðkomandi losunarmörk fyrir hvert mengunarefni, eins og þau 
eru gefin upp í töflunni í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 595/2009, eftir að spillistuðlum 
hefur verið beitt á prófunarniðurstöðurnar eins og þær eru mældar í samræmi við III. 
viðauka (egas, ePM). Eftirfarandi ákvæði skulu gilda eftir því um hvers konar spillistuðul 
(DF) er að ræða:

a)  margfaldandi: (egas eða ePM

b)  viðbætinn: (egas eða ePM

3.1.5.  Skilja ber lið 3.8.1 í 7. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 
49 á eftirfarandi hátt:

„3.8.1.  Samræmi framleiðslu að því er varðar losun er kannað á grundvelli krafna sem settar eru 
fram í 7. lið I. viðauka við þessa reglugerð.“

3.1.6.  Skilja ber lið 3.8.3 í 7. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 
49 á eftirfarandi hátt:

„3.8.3.  Að því er varðar gerðarviðurkenningu skulu aðeins þeir spillistuðlar sem kveðið er á um 
í liðum 3.5 eða 3.6 í 7. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu nr. 49, tilgreindir í liðum 1.4.1 og 1.4.2 í viðbótinni við 5. viðbæti og í liðum 1.4.1 
og 1.4.2 í viðbótinni við 7. viðbæti í I. viðauka við þessa reglugerð.“

f)  í stað liðar 3.2 komi eftirfarandi:

„3.2.  Notkun markaðseldsneytis er heimil við framkvæmd áætlunar um uppsafnaða prófun. Notast skal við 
viðmiðunareldsneyti við losunarprófun.“

g)  liðir 3.2.1 til 3.8.3 falli niður,

h)  eftirfarandi komi í stað liðar 4:

„4.  VIÐHALD

 Viðhaldskröfur skulu vera þær sem settar eru fram í 4. lið í 7. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49.“
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i)  liðir 4.1.1 til 4.4.2 falli niður.

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

a)  í stað liðar 2.1 komi eftirfarandi:

„2.1.  Almennu kröfurnar skulu vera þær sem settar eru fram í lið 2 í 12. viðauka við reglugerð 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49.“

b)  ákvæði liðar 2.2 falli brott,

c)  í stað liða 3.1 og 3.1.1 komi eftirfarandi:

„3.1.  Kröfurnar til þess að ákvarða losun koltvísýrings skulu vera þær sem settar eru fram í 3. lið í 
12. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49, með þeirri 
undanþágu sem sett er fram í lið 3.1.1.

3.1.1.  Ákvæði liðar 3.1 og 1. viðbætis við 12. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 
fyrir Evrópu nr. 49 gilda ekki um hreyfla og ökutæki sem knúin eru tveimur gerðum eldsneytis. Í 
stað skulu ákvæði liðar 10.3 í 15. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu nr. 49 gilda, sem kveða á um viðbótarkröfur fyrir ákvörðun á koltvísýringi fyrir tilteknar tvær 
gerðir eldsneytis.“

d)  liðir 3.1.2 til 3.3.2 falli niður,

e)  í stað liðar 4.1 komi eftirfarandi:

„4.1.  Kröfurnar vegna ákvörðunar eldsneytisnotkunar skulu vera þær sem settar eru fram í 4. lið í 12. 
viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49.“

f)  liðir 4.2 til 4.4.2 falli niður,

g)  eftirfarandi 5. til 5.3 liður bætist við:

„5.  Ákvæði um losun koltvísýrings og eldsneytisnotkun vegna rýmkunar á EB-gerðarviðurkenningu 
ökutækis sem er gerðarviðurkennt samkvæmt reglugerð (EB) nr. 595/2009 og þessari reglugerð og 
hefur viðmiðunarmassa yfir 2380 kg en þó ekki yfir 2610 kg.

5.1.  Ákvæði um losun koltvísýrings og eldsneytisnotkun vegna rýmkunar á gerðarviðurkenningu 
ökutækis sem er gerðarviðurkennt samkvæmt þessari reglugerð og hefur viðmiðunarmassa yfir 2380 
kg en þó ekki yfir 2610 kg skulu vera þau sem sett eru fram í 1. viðbæti við 12. viðauka við reglugerð 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49, með þeim undanþágum sem kveðið er á 
um í liðum 5.1.1 og 5.1.2 í þessari reglugerð.

5.1.1.  Skilja ber lið A.1.1.1 í 1. viðbæti við 12. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49 á eftirfarandi hátt:

„A.1.1.1.  Í þessum viðbæti er kveðið á um ákvæði og prófunaraðferðir vegna skýrslugjafar um losun 
koltvísýrings og eldsneytisnotkun vegna rýmkunar á EB-gerðarviðurkenningu ökutækis 
sem er gerðarviðurkennt samkvæmt reglugerð (EB) nr. 595/2009 og þessari reglugerð og 
hefur viðmiðunarmassa yfir 2380 kg en þó ekki yfir 2610 kg.“

5.1.2.  Skilja ber lið A.1.2.1 í 1. viðbæti við 12. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 
fyrir Evrópu nr. 49 á eftirfarandi hátt:

„A.1.2.1.  Til að fá rýmkun á EB-gerðarviðurkenningu fyrir ökutæki, að því er varðar hreyfil 
þess sem gerðarviðurkenndur er samkvæmt reglugerð (EB) nr. 595/2009 og þessari 
reglugerð, í ökutæki sem hefur viðmiðunarmassa yfir 2380 kg en þó ekki yfir 2610 kg, 
skal framleiðandi uppfylla kröfur í reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 
fyrir Evrópu nr. 101, með þeim undanþágum sem kveðið er á um í liðum A.1.2.1.2 og 
A.1.2.1.3.“

5.2.  Rýmkun á gerðarviðurkenningu samkvæmt þessum lið skal ekki vera möguleg fyrir ökutæki sem 
knúin eru tveimur gerðum eldsneytis.“
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h)  ákvæði 1. viðbætis falli brott.

8)  Ákvæðum IX. viðauka er breytt sem hér segir:

a)  í liðnum sem samsvarar tæknigögnum um eldsneyti fyrir prófun þjöppukveikjuhreyfla, skal eftirfarandi koma 
í stað heitisins:

„Tæknigögn um eldsneyti fyrir prófun þjöppukveikjuhreyfla og hreyfla sem knúnir eru tveimur gerðum 
eldsneytis“,

b)  í liðnum sem samsvarar tæknigögnum um eldsneyti fyrir prófun rafkveikjuhreyfla, skal eftirfarandi koma í stað 
heitisins:

„Tæknigögn um eldsneyti fyrir prófun rafkveikjuhreyfla og hreyfla sem knúnir eru tveimur gerðum 
eldsneytis“,

c)  í stað töflunnar sem samsvarar gerð eldsneytis Jarðgas/Lífmetan komi eftirfarandi:

„Gerð: Jarðgas/lífmetan

Eiginleikar Einingar Grunngildi
Mörk

Prófunaraðferð
lágmark hámark

Viðmiðunareldsneyti GR

Samsetning:

Metan 87 84 89

Etan 13 11 15

Jafnvægi(1) % mólhlutfall — — 1 ISO 6974

Brennisteinsinnihald mg/m3 (2) — 10 ISO 6326-5

(1) Hvarftregar lofttegundir + C2+.
(2) Gildi ákvarðað við staðalaðstæður 293,2 K (20 °C) og 101,3 kPa.

Viðmiðunareldsneyti G23

Samsetning:

Metan 92,5 91,5 93,5

Jafnvægi (1) % mólhlutfall — — 1 ISO 6974

N2 % mólhlutfall 7,5 6,5 8,5

Brennisteinsinnihald mg/m3 (2) — — 10 ISO 6326-5

(1) Hvarftregar lofttegundir (aðrar en N2) + C2 + C2+
(2) Gildi ákvarðað við 293,2 K (20 °C) og 101,3 kPa.

Viðmiðunareldsneyti G25

Samsetning:

Metan % mólhlutfall 86 84 88
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Jafnvægi (1) % mólhlutfall — — 1 ISO 6974

N2 % mólhlutfall 14 12 16

Brennisteinsinnihald mg/m3 (2) — — 10 ISO 6326-5

(1) Hvarftregar lofttegundir (aðrar en N2) + C2 + C2+

(2) Gildi ákvarðað við 293,2 K (20 °C) og 101,3 kPa.

Viðmiðunareldsneyti G20

Samsetning:

Metan % mólhlutfall 100 99 100 ISO 6974

Jafnvægi (1) % mólhlutfall — — 1 ISO 6974

N2 % mólhlutfall ISO 6974

Brennisteinsinnihald mg/m3 (2) — — 10 ISO 6326-5

Wobbe-stuðull (nettó) MJ/m3 (3) 48,2 47,2 492

(1) Hvarftregar lofttegundir (aðrar en N2) + C2 + C2+.
(2) Gildi ákvarðað við 293,2 K (20 °C) og 101,3 kPa.
(3) Gildi ákvarðað við 273,2 K (0 °C) og 101,3 kPa.“

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

a)  í stað liðar 2.1 komi eftirfarandi:

„2.1.  Almennar kröfur skulu vera þær sem settar eru fram í 2. lið í 9. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49, með þeim undanþágum sem settar eru fram í lið 2.2.1 í 
þessari reglugerð.“

b)  í eftir lið 2.1 bætist við eftirfarandi liður 2.1.1:

„2.1.1.  Skilja ber liði 2.3.2.1 og 2.3.2.2 í viðauka 9A við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 
fyrir Evrópu nr. 49, á eftirfarandi hátt:

„2.3.2.1.  Virkni eftirmeðferðartækisins fyrir agnir, þ.m.t. síunin og stöðuga endurnýjunarferlið, skal 
vöktuð með tilliti til viðmiðunargilda innbyggðra greiningarkerfa sem tilgreind eru í töflu 
1 í þessum viðauka.

2.3.2.2.  Fyrir dagsetningarnar sem tilgreindar eru í 8. mgr. 4. gr. þessarar reglugerðar og þegar 
um er að ræða dísilagnasíu sem notar veggstreymi, getur framleiðandi valið að beita 
kröfunum varðandi vöktun á frammistöðu, sem settar eru fram í 8. viðbæti við viðauka 
9B við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49, í stað krafna 
liðar 2.3.3.1, ef hann getur sýnt fram á með tæknigögnum að jákvæð fylgni sé á milli 
minnkunar síunarskilvirkni og minnkunar þrýstingsfalls (delta-þrýstingur) í veggsíunni 
við notkunarskilyrði hreyfilsins sem tilgreind eru í prófuninni sem lýst er í 8. viðbæti við 
viðauka 9B við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49.““

c)  í stað liðar 2.2 komi eftirfarandi:

„2.2.  Framkvæmdastjórnin skal láta fara fram endurskoðun á kröfunum um vöktun sem settar eru fram í 
lið 2.3.3.1 í viðauka 9A við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49, eigi 
síðar en 31. desember 2012. Ef sýnt er fram á að ekki sé hægt að uppfylla viðkomandi kröfur fyrir 
dagsetningarnar sem tilgreindar eru í 8. mgr. 4. gr. í þessari reglugerð af tæknilegum ástæðum, þá 
skal framkvæmdastjórnin leggja til viðeigandi breytingar á þeim dagsetningum.“
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d)  liðir 2.3 til 2.3.3.4 falli niður.

e)  í stað liðar 2.4.1 komi eftirfarandi:

„2.4.1.  Ef framleiðandi óskar eftir því skal litið svo á, í tilviki ökutækja í flokki M2, N1 og ökutækja í flokki 
M1 og N2 sem eru með leyfilegan hámarksmassa sem er ekki meiri en 7,5 tonn og ökutækja í flokki 
M3, undirflokki I, II, A og B, sbr. skilgreiningu í I. viðauka við tilskipun 2001/85/EB, sem eru með 
leyfilegan hámarksmassa sem er ekki meiri en 7,5 tonn, að samræmi við kröfur sem settar eru fram 
í XI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008, jafngildi því að kröfur þessa viðauka hafi verið 
uppfylltar, í samræmi við eftirfarandi jafngildi:“

f)  eftirfarandi liðir 2.4.1.1 til 2.4.1.b.2 bætist við á eftir lið 2.4.1:

„2.4.1.1.  Euro 6 staðall fyrir innbyggt greiningarkerfi – til viðbótar við frammistöðuhlutfall í notkun í töflu 1 í 
6. viðbæti við I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008 skal teljast jafngildur bókstafnum A í töflu 
1 í 9. viðbæti við I. viðauka við þessa reglugerð.

2.4.1.2.  Euro 6 staðall fyrir innbyggt greiningarkerfi – 1 í töflu 1 í 6. viðbæti við I. viðauka við reglugerð 
(EB) nr. 692/2008 skal teljast jafngildur bókstafnum B í töflu 1 í 9. viðbæti við I. viðauka við þessa 
reglugerð.

2.4.1.3.  Euro 6 staðall fyrir innbyggt greiningarkerfi – 2 í töflu 1 í 6. viðbæti við I. viðauka við reglugerð 
(EB) nr. 692/2008 skal teljast jafngildur bókstafnum C í töflu 1 í 9. viðbæti við I. viðauka við þessa 
reglugerð.

2.4.1.a.  Ef slík annars konar viðurkenning er notuð skulu upplýsingarnar í 3.2.12.2.7 í 3. viðbæti við I. 
viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008 koma í stað upplýsinganna sem tengjast innbyggðum 
greiningarkerfum í liðum 3.2.12.2.7.1 til 3.2.12.2.7.4 í 2. hluta 4. viðbætis við I. viðauka.

2.4.1.b.  Jafngildin sem sett eru fram í lið 2.4.1 gilda með eftirfarandi hætti:

2.4.1.b.1. Viðmiðunargildi innbyggðra greiningarkerfa og dagsetningar sem um getur í töflu 1 í 9. viðbæti við I. 
viðauka við þessa reglugerð, og eiga við fyrir úthlutaða bókstafi sem sótt er um gerðarviðurkenningu 
fyrir, skulu gilda.

2.4.1.b.2. Kröfur um NOx-varnarráðstafanir sem settar eru fram í lið 2.1.2.2.1 til 2.1.2.2.5 í XIII. viðauka 
skulu gilda.“

g)  eftirfarandi liðir 2.6 til 2.6.3 bætist við á eftir lið 2.5:

„2.6. Hreyflar og ökutæki sem knúin eru tveimur gerðum eldsneytis

2.6.1.  Hreyflar og ökutæki sem knúin eru tveimur gerðum eldsneytis skulu uppfylla kröfurnar sem eiga við 
um dísilhreyfla og tilgreindar eru í þessum viðauka, óháð því hvort þau eru starfrækt í ham þar sem 
notast er við tvær gerðir eldsneytis eða dísilham.

2.6.2.  Til viðbótar við lið 2.6.1 skulu hreyflar og ökutæki sem knúin eru tveimur gerðum eldsneytis 
uppfylla kröfur um innbyggð greiningarkerfi sem settar eru fram í 7. lið 15. viðauka við reglugerð 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49.

2.6.3.  Ákvæðin fyrir annars konar viðurkenningu sem sett eru fram í lið 2.4.1 gilda ekki fyrir ökutæki og 
hreyfla sem knúin eru tveimur gerðum eldsneytis.“

h)  í stað liða 3.2.1 og 3.2.2 komi eftirfarandi:

„3.2.1.  Viðmiðunargildi innbyggða greiningarkerfisins sem eiga við um innbyggða greiningarkerfið eru þau 
sem tilgreind eru í línunum „almennar kröfur“ í töflu 1 fyrir hreyfla með þjöppukveikju og í töflu 2 
fyrir hreyfla með rafkveikju.
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3.2.2.  Þar til fresturinn til innleiðingar í áföngum sem settur er fram í 7. mgr. 4. gr. rennur út gilda 
viðmiðunargildi innbyggða greiningarkerfisins sem tilgreind eru í línunum „frestur til innleiðingar í 
áföngum“ í töflu 1 fyrir hreyfla með þjöppukveikju og í töflu 2 fyrir hreyfla með rafkveikju.

Tafla 1

Viðmiðunargildi innbyggðra greiningarkerfa (hreyflar með þjöppukveikju, þ.m.t. hreyflar 
knúnir tveimur gerðum eldsneytis)

Mörk í mg/kWh

NOx Massi efnisagna

Frestur til innleiðingar í áföngum 1500 25

Almennar kröfur 1200 25

Tafla 2

Viðmiðunargildi innbyggðra greiningarkerfa (hreyflar með rafkveikju)

Mörk í mg/kWh

NOx CO

Frestur til innleiðingar í áföngum
1500 7500 (1)

Almennar kröfur
1200 7500

(1) Mörkin gilda frá þeim dagsetningum sem settar eru fram í línu B í töflu 1 í 9. viðbæti við I. viðauka.“

i)  í stað liðar 4.1 komi eftirfarandi:

„4.1.  Sýnikröfur skulu vera þær sem settar eru fram í 4. lið í viðauka 9A við reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49.“

j)  ákvæði liðar 4.2 falli brott,

k)  í stað liðar 5.1 komi eftirfarandi:

„5.1.  Kröfur um upplýsingar skulu vera þær sem settar eru fram í 5. lið í viðauka 9A við reglugerð 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49. Upplýsingamappa skal lögð fram í 
samræmi við ákvæði 3. mgr. 5. gr. og 8. liðar I. viðauka við þessa reglugerð.“

l)  í stað liða 6 til 6.2.2 komi eftirfarandi:

„6.   NOTHÆFISKRÖFUR FYRIR ÖKUTÆKI Í NOTKUN

6.1.  Nothæfiskröfur fyrir ökutæki í notkun skulu vera þær sem settar eru fram í 6. lið í viðauka 9A við 
reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49, með þeim undanþágum sem 
settar eru fram í liðum 6.1.1 til 6.1.3 í þessari reglugerð.

6.1.1.  Upplýsingamappa skal lögð fram í samræmi við ákvæði 3. mgr. 5. gr. og 8. liðar 1. viðauka við þessa 
reglugerð.

6.1.2.  Lágmarkshlutfall frammistöðu í notkun

 Skilja ber lið 6.2.2 í viðauka 9A við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 
49 á eftirfarandi hátt:

 „Gildi lágmarkshlutfalls frammistöðu í notkun IUPR(min) er 0,1 fyrir alla vaktara.“

6.1.3.  Skilyrðin sem sett eru fram í lið A1.5 í 1. viðbæti við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49 skulu vera háð endurskoðun, eftir að fresturinn til innleiðingar í 
áföngum sem tilgreindur er í 7. mgr. 4. gr. þessarar reglugerðar rennur út.
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6.2.  Mat á frammistöðu í notkun á meðan á fresti til innleiðingar í áföngum stendur

6.2.1.  Á meðan fresti til innleiðingar í áföngum sem settur er fram í 7. mgr. 4. gr. stendur skal mat á 
frammistöðu í notkun innbyggða greiningakerfisins framkvæmt í samræmi við ákvæðin sem sett eru 
fram í 5. viðbæti við þennan viðauka.

6.2.2.  Á meðan frestur til innleiðingar í áföngum sem settur er fram í 7. mgr. 4. gr. stendur yfir þurfa 
innbyggð greiningarkerfi ekki að uppfylla kröfur sem settar eru fram í lið 6.2.3 í viðauka 9A við 
reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49.

m)  liðir 6.2.3 til 6.5.5.1 falli niður,

n)  Viðbætar 1 til 4 og 6 falli niður.

10)  Eftirfarandi breytingar eru gerðar á XI. viðauka:

a)  í stað liðar 4.3.1 komi eftirfarandi:

„4.3.1. Lýsing á aðferð sem notuð er við mat á losun

 Hreyflarnir sem eru tilgreindir í a-lið 4. mgr. 16. gr. og búnir eru fullbúnu mengunarvarnarkerfi, 
þ.m.t. endurnýjunarmengunarvarnarbúnaði af þeirri gerð sem óskað hefur verið viðurkenningar á, 
skulu undirgangast prófanir sem hæfa fyrirhugaðri notkun eins og lýst er í 4. viðauka við reglugerð 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49, til þess að hægt sé að bera frammistöðu 
þess saman við frammistöðu upprunalega mengunarvarnarkerfisins samkvæmt aðferðinni sem lýst 
er í liðum 4.3.1.1 og 4.3.1.2.“

b)  í stað annars liðar í lið 4.3.2.1 komi eftirfarandi:

 „Eftirmeðferðarkerfið fyrir útblástursloft skal formeðhöndlað með 12 WHSC-lotum. Að formeðhöndlun 
lokinni skulu hreyflarnir prófaðir samkvæmt WHDC-prófunaraðferðunum sem lýst er í 4. viðauka við 
reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49. Framkvæma skal þrjár prófanir á 
útblásturslofti fyrir hverja viðeigandi gerð.“

c)  í stað annars liðar í lið 4.3.2.2 komi eftirfarandi:

 „Eftirmeðferðarkerfið fyrir útblástursloft, sem endurnýjunarmengunarvarnarbúnaðurinn hefur verið settur upp 
í, skal því næst formeðhöndlað með 12 WHSC-lotum. Að formeðhöndlun lokinni skulu hreyflarnir prófaðir 
samkvæmt WHDC-prófunaraðferðunum sem lýst er í 4. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49. Framkvæma skal þrjár prófanir á útblásturslofti fyrir hverja viðeigandi gerð.“

d)  í stað annars liðar í lið 4.3.2.5 komi eftirfarandi:

 „Eftirmeðferðarkerfin fyrir útblástur sem hafa farið í öldrunarferli skulu formeðhöndluð með 12 WHSC-lotum 
og því næst prófuð með WHDC-aðferðunum sem lýst er í 4. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49. Framkvæma skal þrjár prófanir á útblásturslofti fyrir hverja viðeigandi gerð.“

e)  í stað liðar 4.3.2.6 komi eftirfarandi:

„4.3.2.6.  Ákvörðun öldrunarstuðuls fyrir endurnýjunarmengunarvarnarbúnað

 Öldrunarstuðull hvers mengunarefnis skal vera hlutfall gildandi losunargilda á lokapunkti 
nýtingartíma og við upphaf kerfisbundins eftirlits (þ.e. ef losun mengunarefnis A er t.d. 1,50 g/kWh 
við upphaf kerfisbundins eftirlits og 1,82 g/kWh á lokapunkti nýtingartíma, þá er öldrunarstuðullinn 
1,82/1,50 = 1,21).“

11)  Ákvæðum XII. viðauka er breytt sem hér segir:

a)  í stað liðar 2.1 komi eftirfarandi:

„2.1.  Ákvæði 8. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49, 5. 
breytingu, gilda um prófun á samræmi ökutækja sem eru í notkun.“
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b)  í stað liðar 2.3.1 komi eftirfarandi:

„2.3.1.  Skilja ber allar tilvísanir í WHTC og WHSC sem tilvísanir í ETC og ESC, sbr. skilgreiningu í 
viðauka 4A við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49, 5. breytingu.“

c)  í stað liðar 2.3.7 komi eftirfarandi:

„2.3.7.  Að beiðni framleiðandans geta viðurkenningaryfirvöld tekið ákvörðun um úrtaksáætlun samkvæmt 
liðum 3.1.1, 3.1.2 og 3.1.3 í II. viðauka eða skv. 3. viðbæti við 8. viðauka við reglugerð 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49, 5. breytingu.“

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

a)  í stað liða 2. og 2.1 komi eftirfarandi:

„2.   ALMENNAR KRÖFUR

 Almennar kröfur skulu vera þær sem settar eru fram í 2. lið í 11. viðauka við reglugerð 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49, með þeim undanþágum sem settar eru 
fram í liðum 2.1 til 2.1.5 í þessari reglugerð.

2.1.  Annars konar viðurkenning“,

b)  eftirfarandi liðir 2.1.1 til 2.1.5 bætist við á eftir lið 2.1:

„2.1.1.  Ef framleiðandi óskar eftir því skal litið svo á, í tilviki ökutækja í flokki M2 og N1 og ökutækja í 
flokki M1 og N2 sem eru með leyfilegan hámarksmassa sem er ekki meiri en 7,5 tonn og ökutækja 
í flokki M3, undirflokki I, II, A og B, sbr. skilgreiningu í I. viðauka við tilskipun 2001/85/EB, sem 
eru með leyfilegan hámarksmassa sem er ekki meiri en 7,5 tonn, að samræmi við kröfur sem settar 
eru fram í XVI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008, jafngildi því að kröfur þessa viðauka hafi 
verið uppfylltar.

2.1.2.  Ef notast er við aðra viðurkenningu:

2.1.2.1.  Upplýsingarnar í lið 3.2.12.2.8 í 3. viðbæti við I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008 koma í 
stað upplýsinganna um rétta virkni NOx-varnarráðstafanna, í liðum 3.2.12.2.8.1 til 3.2.12.2.8.5 í 2. 
hluta 4. viðbætis við I. viðauka við þessa reglugerð.

2.1.2.2.  Eftirfarandi undanþágur gilda varðandi beitingu krafna sem settar eru fram í XVI. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 692/2008 og í þessum viðauka:

2.1.2.2.1.  Ákvæði um vöktun á gæðum virks efnis sem sett eru fram í liðum 7.1 og 7.2 í þessum viðauka gilda 
í stað 4. hluta XVI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008.

2.1.2.2.2.  Ákvæði um vöktun á notkun virks efnis sem sett eru fram í liðum 8.3 og 8.4 í þessum viðauka gilda 
í stað 5. hluta XVI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008.

2.1.2.2.3.  Líta skal svo á að viðvörunarkerfi fyrir ökumann sem um getur í 4., 7. og 8. lið þessa viðauka sé hið 
sama og viðvörunarkerfi fyrir ökumann í 3. lið XVI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008.

2.1.2.2.4.  Ákvæði 6. liðar XVI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008 gilda ekki.

2.1.2.2.5.  Ákvæði sem sett eru fram í lið 5.2 í þessum viðauka gilda, ef um er að ræða ökutæki sem notuð 
eru af björgunarþjónustu, eða hreyfla eða ökutæki sem tilgreind eru í b-lið 3. mgr. 2. gr. tilskipunar 
2007/46/EB.

2.1.3.  Skilja ber lið 2.2.1 í 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 
nr. 49 á eftirfarandi hátt:

„2.2.1.  Framleiðandi skal veita upplýsingar sem lýsa nákvæmlega starfrænum rekstrareiginleikum 
hreyfilkerfis sem fellur undir þennan viðauka, á því sniði sem sett er fram í 4. viðbæti við 
I. viðauka við þessa reglugerð.“
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2.1.4.  Skilja ber fyrsta lið í lið 2.2.4 í 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu nr. 49 á eftirfarandi hátt:

„2.2.4.  Þegar framleiðandi sækir um viðurkenningu hreyfils eða hóps hreyfla sem aðskilda 
tæknieiningu skal hann láta fylgja í upplýsingamöppunni, sem um getur í 3. mgr. 5.gr, 
3. mgr. 7. gr. eða 3. mgr. 9. gr., viðeigandi kröfur sem munu tryggja að ökutækið muni 
uppfylla kröfur þessa viðauka þegar því er ekið á vegum eða annars staðar, eftir því sem 
við á. Þessi gögn skulu fela í sér eftirfarandi:“

2.1.5.  Skilja ber lið 2.3.1 í 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 
nr. 49 á eftirfarandi hátt:

„2.3.1.  Öll hreyfilkerfi sem falla undir gildissvið þessa viðauka skulu halda mengunarvarnarvirkni 
sinni við allar aðstæður sem reglulega eru til staðar á yfirráðasvæði Sambandsins, sér í lagi 
við lágan umhverfishita, í samræmi við VI. viðauka við þessa reglugerð.““ “,

c)  liðir 2.2 til 2.5 falli niður,

d)  í stað liðar 3.1 komi eftirfarandi:

„3.1.  Viðhaldskröfur skulu vera þær sem settar eru fram í 3. lið í 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49.“

e)  liðir 3.2 til 3.7 falli niður,

f)  í stað liðar 4.1 komi eftirfarandi:

„4.1.  Eiginleikar og starfræksla viðvörunarkerfis fyrir ökumann skulu vera þau sem sett eru fram í 4. lið 
í 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49, með þeim 
undanþágum sem settar eru fram í lið 4.1.1 í þessari reglugerð.“

g)  í eftir lið 4.1 bætist við eftirfarandi liður 4.1.1:

„4.1.1.  Skilja ber lið 4.8 í 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 
49 á eftirfarandi hátt:

„4.8.  Setja má búnað sem gerir ökumanni kleift að deyfa sjónrænar viðvaranir sem 
viðvörunarkerfið gefur frá sér í ökutæki sem notuð eru af björgunarþjónustu eða í 
ökutækjum í þeim flokkum sem skilgreindir eru í b-lið 3. mgr. 2. gr. tilskipunar 2007/46/
EB.““

h)  liðir 4.2 til 4.10 falli niður,

i)  í stað liðar 5.1 komi eftirfarandi:

„5.1.  Eiginleikar og starfræksla þvingunarkerfis fyrir ökumann skulu vera þau sem sett eru fram í 5. lið 
í 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49, með þeim 
undantekningum sem settar eru fram í lið 5.1.1 í þessari reglugerð.“

j)  á eftir lið 5.1 bætist við eftirfarandi liður 5.1.1:

„5.1.1.  Skilja ber lið 5.2 í 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 
49 á eftirfarandi hátt:

„5.2.  Krafan um viðbragðsþvingandi kerfi fyrir ökumann gildir ekki um hreyfla eða ökutæki 
sem notuð eru af björgunarþjónustu eða um hreyfla eða ökutæki sem eru tilgreind í b-lið 
3. mgr. 2. gr. tilskipunar 2007/46/EB. Viðbragðsþvingandi kerfi fyrir ökumann skal aðeins 
afvirkjað varanlega af framleiðanda hreyfilsins eða ökutækisins.““

k)  liðir 5.2 til 5.8 falli niður,

l)  í stað liðar 6.1 komi eftirfarandi:

„6.1.  Ráðstafanir varðandi tiltækileika virks efnis skulu vera þær sem settar eru fram í lið 6 í 11. viðauka 
við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49.“
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m)  liðir 6.2 til 6.3.3 falli niður,

n)  í stað liða 7.1 og 7.1.1 komi eftirfarandi:

„7.1.  Ráðstafanir varðandi vöktun með gæðum virks efnis skulu vera þær sem settar eru fram í 7. lið 
í 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49, með þeim 
undanþágum sem kveðið er á um í liðum 7.1.1, 7.1.2 og 7.1.3 í þessari reglugerð.

7.1.1.  Skilja ber lið 7.1.1 í 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 
nr. 49 á eftirfarandi hátt:

„7.1.1.  Framleiðandi skal tilgreina lægsta ásættanlega styrk virks efnis CDmin, sem leiðir til þess 
að losun gegnum útblástursrör fari ekki fram úr viðmiðunarmörkunum sem tilgreind eru í 
I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 595/2009.“ “,

o)  liðir 7.1.1.1 og 7.1.1.2 falli brott,

p)  í stað liða 7.1.2 og 7.1.3 komi eftirfarandi:

„7.1.2.  Skilja ber lið 7.1.1.1 í 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 
nr. 49 á eftirfarandi hátt:

„7.1.1.1.  Að því er varðar lið 7.1 skal gildið 900 mg/kWh koma í stað tilvísunar í viðmiðunarmörk 
fyrir losun NOx sem vísað er til í I. viðauka við reglugerð (EB) 595/2009 meðan á fresti til 
innleiðingar í áföngum skv. 7. mgr. 4. gr. stendur og ef framleiðandi óskar eftir því.“

7.1.3.  Skilja ber lið 7.1.1.2 í 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 
nr. 49 á eftirfarandi hátt:

„7.1.1.2.  Sýna skal fram á hið rétta gildi CDmin þegar gerðarviðurkenning fer fram með aðferðinni 
sem kveðið er á um í 6. viðbæti við 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49 og skráð í ítarlegu upplýsingamöppuna eins og tilgreint er í 3. 
gr. og 8. lið I. viðauka við þessa reglugerð.“ “,

q)  liðir 7.1.4 til 7.3.3 falli niður,

r)  í stað liðar 8.1 komi eftirfarandi:

„8.1  Ráðstafanir varðandi vöktun á notkun virks efnis skulu vera þær sem settar eru fram í 8. lið í 
11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49, með þeim 
undanþágum sem settar eru fram í lið 8.1.1 í þessari reglugerð.“

s)  á eftir lið 8.1 bætist við eftirfarandi liður 8.1.1:

„8.1.1.  Skilja ber lið 8.4.1.1 í 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 
nr. 49 á eftirfarandi hátt:

„8.4.1.1.  Þar til fresti til innleiðingar í áföngum skv. 7. mgr. 4. gr. þessarar reglugerðar lýkur 
skal viðvörunarkerfið fyrir ökumann sem lýst er í 4. lið 11. viðauka við reglugerð 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49 virkjað ef yfir 50% frávik 
er greint milli meðalnotkunar virks efnis og tilskilinnar meðalnotkunar hreyfilkerfisins 
á virku efni á tímabili sem skilgreint er af framleiðanda, sem skal ekki vera lengra en 
hámarkstímabilið sem skilgreint er í lið 8.3.1 í 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49.“ “,

t)  liðir 8.2 til 8.5.3 falli niður,

u)  í stað liðar 9.1 komi eftirfarandi:

„9.1.  Ráðstafanir varðandi mistök við vöktun sem hægt er að rekja til þess að átt hafi verið við kerfið skulu 
vera þær sem settar eru fram í lið 6 í 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 
fyrir Evrópu nr. 49.“

v)  liðir 9.2 til 9.4.3 falli niður,
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w)  eftirfarandi liðir 10 til 12 bætist við:

„10.  Hreyflar og ökutæki sem knúin eru tveimur gerðum eldsneytis

 Kröfur til að tryggja rétta virkni NOX-varnarráðstafana í hreyflum og ökutækjum sem knúin eru 
tveimur gerðum eldsneytis skulu vera þær sem settar eru fram í 8. lið í 15. viðauka við reglugerð 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49, með þeim undantekningum sem settar eru 
fram í lið 10.1 í þessari reglugerð:

10.1.  Skilja ber lið 8.1 í 15. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 
49 á eftirfarandi hátt:

„8.1.  Ákvæði 1. til 9. liðar í þessum viðauka gilda um HDDF-hreyfla og -ökutæki, hvort sem þau 
eru starfrækt í dísilham eða ham þar sem notast er við tvær gerðir eldsneytis.“

11.  Skilja ber c-lið í lið A.1.4.3 í 1. viðbæti við 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49 á eftirfarandi hátt:

„c)  Sýniprófa má lækkun snúningsvægis, sem þörf er á til að ná fram vægri viðbragðsþvingun, 
á sama tíma og almenna viðurkenningarferlið á afköstum hreyfilsins fer fram samkvæmt 
þessari reglugerð. Í þessu tilfelli þarf ekki að mæla snúningsvægi sérstaklega við sýniprófun 
viðbragðsþvingandi kerfisins, Sú hraðatakmörkun sem nauðsynleg er til að ná fram öflugri 
viðbragðsþvingun skal sýniprófuð í samræmi við kröfur 5. liðar í þessum viðauka.“

12.  Skilja ber fyrsta og annan lið 4. viðbætis við 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49 á eftirfarandi hátt:

 Þessi viðbætir gildir þegar framleiðandi ökutækis óskar eftir EB-gerðarviðurkenningu fyrir ökutæki 
með viðurkenndan hreyfil að því er varðar losun og aðgang að upplýsingum um viðgerðir og viðhald 
ökutækis í samræmi við þessa reglugerð og reglugerð (EB) nr. 595/2009.

 Í slíku tilfelli þarf að sýna fram á rétta uppsetningu, til viðbótar uppsetningarkröfum I. viðauka við 
þessa reglugerð. Þetta skal sýna fram á með því að kynna viðurkenningaryfirvaldinu tæknileg gögn 
á borð við verkfræðiteikningar, greiningar á virkni og niðurstöður fyrri prófana.“ “,

x)  viðbætar 1 til 5 falli brott,

y)  í stað 6. viðbætis komi eftirfarandi:

„6. viðbætir

Sýnt fram á minnstu ásættanlegu gæði virks efnis CDmin

1.  Framleiðandi skal sýna fram á minnstu ásættanlegu gæði virks efnis CDmin á meðan á gerðarviðurkenningu 
stendur í samræmi við ákvæðin sem sett eru fram í 6. viðbæti við 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49, með þeim undanþágum sem kveðið er á um í lið 1.1 í þessum 
viðbæti:

1.1. Skilja ber lið A.6.3 þannig:

„A.6.3  Losun mengunarefna sem á sér stað við prófunina skal vera undir losunarmörkum sem tilgreind 
eru í liðum 7.1.1 og 7.1.1.1 í þessum viðauka.“

13)  Ákvæðum XIV. viðauka er breytt sem hér segir:

a)  í stað liða 2.2.1 til 2.2.4 komi eftirfarandi:

„2.2.1.  Þegar um er að ræða hreyfla með rafkveikju sem knúnir eru bensíni eða E85 skal skilja lið 5.2.3.1 í 
reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 85 með eftirfarandi hætti:

 Eldsneytið sem notast er við skal vera það sem fáanlegt er á markaði. Komi upp ágreiningur skal 
notast við viðeigandi viðmiðunareldsneyti sem tilgreint er í IX. viðauka við þessa reglugerð. Í stað 
viðmiðunareldsneytis sem tilgreint er í IX. viðauka við þessa reglugerð má nota viðmiðunareldsneyti 
sem skilgreind eru af samhæfingarráði Evrópu fyrir þróun prófana á smurolíum og eldsneyti fyrir 
hreyfla (hér á eftir „CEC“), fyrir bensínhreyfla í CEC-skjölum RF-01-A-84 og RF-01-A-85.“
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2.2.2.  Ef um er að ræða hreyfla með rafkveikju og hreyfla sem ganga fyrir fljótandi jarðolíugasi og knúnir 
eru tveimur gerðum eldsneytis:

2.2.2.1  Ef um er að ræða hreyfla sem laga sig sjálfvirkt að eldsneytinu skal skilja lið 5.2.3.1 í reglugerð 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 85 með eftirfarandi hætti:

 Eldsneytið sem notast er við skal vera það sem fáanlegt er á markaði. Komi upp ágreiningur skal 
notast við viðeigandi viðmiðunareldsneyti sem tilgreint er í IX. viðauka við þessa reglugerð. 
Í stað viðmiðunareldsneyta sem tilgreind eru í IX. viðauka við þessa reglugerð má nota 
viðmiðunareldsneytin sem tilgreind eru í 8. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 85.“

2.2.2.2.  Ef um er að ræða hreyfla sem laga sig ekki sjálfvirkt að eldsneytinu skal skilja lið 5.2.3.2.2 í 
reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 85 með eftirfarandi hætti:

 „Eldsneytið sem notað er skal vera viðmiðunareldsneytið sem tilgreint er í IX. viðauka við þessa 
reglugerð eða notast má við viðmiðunareldsneytið sem tilgreint er í 8. viðauka við reglugerð 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr.85, sem hefur lægsta C3-innihald eða“

2.2.3.  Fyrir hreyfla með rafkveikju og hreyfla sem ganga fyrir jarðgasi/lífmetani og knúnir eru tveimur 
gerðum eldsneytis:

2.2.3.1.  Ef um er að ræða hreyfla sem laga sig sjálfvirkt að eldsneytinu skal skilja lið 5.2.3.3.1 í reglugerð 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 85 með eftirfarandi hætti:

 Eldsneytið sem notast er við skal vera það sem fáanlegt er á markaði. Komi upp ágreiningur skal 
notast við viðeigandi viðmiðunareldsneyti sem tilgreint er í IX. viðauka við þessa reglugerð. 
Í stað viðmiðunareldsneyta sem tilgreind eru í IX. viðauka við þessa reglugerð má nota 
viðmiðunareldsneytin sem tilgreind eru í 8. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 85.“

2.2.3.2.  Ef um er að ræða hreyfla sem laga sig ekki sjálfvirkt að eldsneytinu skal skilja lið 5.2.3.3.2 í 
reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 85 með eftirfarandi hætti:

 „Eldsneytið sem notað er skal vera það sem aðgengilegt er á markaði með Wobbe-stuðull 
upp á a.m.k. 52,6 MJm-3 (20 °C, 101,3 kPa). Komi upp ágreiningur skal notast við viðeigandi 
viðmiðunareldsneyti GR sem tilgreint er í IX. viðauka við þessa reglugerð.“

2.2.3.3.  Í tilviki hreyfils sem er merktur sérstökum eldsneytisflokkum ber að skilja lið 5.2.3.3.3 í reglugerð 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 85 þannig:

 „Eldsneytið, sem er notað, skal vera markaðseldsneyti með Wobbe-stuðul sem er a.m.k. 52,6 MJm-3 
(20 °C, 101,3 kPa) ef hreyfillinn er merktur H-gasflokki, eða a.m.k. 47,2 MJm-3 (20 °C, 101,3 kPa) 
ef hreyfillinn er merktur L-gasflokki. Komi upp ágreiningur skal eldsneytið, sem er notað, vera 
viðmiðunareldsneytið GR sem tilgreint er í IX. viðauka við þessa reglugerð ef hreyfillinn er merktur 
H-gasflokki, eða viðmiðunareldsneytið G23 ef hreyfillinn er merktur L-gasflokki, þ.e. eldsneytið með 
hæsta Wobbe-stuðulinn fyrir viðkomandi flokk eða“

2.2.4.  Fyrir hreyfla með þjöppukveikju sem knúnir eru tveimur gerðum eldsneytis skal skilja lið 5.2.3.4 í 
reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 85 með eftirfarandi hætti:

 Eldsneytið sem notast er við skal vera það sem fáanlegt er á markaði. Komi upp ágreiningur skal 
notast við viðeigandi viðmiðunareldsneyti sem tilgreint er í IX. viðauka við þessa reglugerð. Í stað 
viðmiðunareldsneyta sem tilgreind eru í IX. viðauka við þessa reglugerð má nota viðmiðunareldsneytin 
sem CEC skilgreinir fyrir hreyfla með þjöppukveikju í CEC-skjali RF-03-A84.“

b)  í stað liðar 2.3.2 komi eftirfarandi:

„2.3.2.  Ákvæði liðar 6.3 í 4. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu  
nr. 49 um hreyfilafl skulu gilda um losunarprófun sem framkvæmd er með aðferðunum sem lýst er 
í III. viðauka við þessa reglugerð.“

_______
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IV. VIÐAUKI

„III. VIÐAUKI

SANNPRÓFUN LOSUNAR MEÐ ÚTBLÆSTRI

1.  INNGANGUR

1.1.  Í þessum viðauka er sett fram prófunaraðferð fyrir sannprófun á losun með útblæstri.

2.  ALMENNAR KRÖFUR

2.1.  Kröfur vegna framkvæmdar prófana og túlkunar á niðurstöðum þeirra skulu vera þær sem settar eru fram í 
4. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49, og notast við viðeigandi 
viðmiðunareldsneyti eins og tilgreint er í IX. viðauka við þessa reglugerð.

2.2.  Ef um er að ræða hreyfla og ökutæki sem knúin eru tveimur gerðum eldsneytis gilda viðbótarkröfur og 
undanþágur sem settar eru fram í 4. viðbæti við 15. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 
fyrir Evrópu nr. 49.

2.3.  Fyrir prófun á hreyflum með rafkveikju með þynningarkerfi fyrir útblástur er heimilt að nota greiningarkerfi sem 
uppfylla almennar kröfur og tilhögun kvörðunar sem kveðið er á um í reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83. Í slíku tilfelli gilda ekki ákvæði 9. liðar og 2. viðbætis við 4. viðauka við reglugerð 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49.

 Prófunaraðferðir sem kveðið er á um í 7. lið 4. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 
fyrir Evrópu nr. 49 og losunarútreikningar sem kveðið er á um í 8. lið 4. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49, skulu þó gilda.“

_____________
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V. VIÐAUKI

XVIII. VIÐAUKI

SÉRTÆKAR TÆKNILEGAR KRÖFUR FYRIR HREYFLA OG ÖKUTÆKI SEM KNÚIN ERU TVEIMUR 
GERÐUM ELDSNEYTIS

1.  Gildissvið

 Þessi viðauki gildir um hreyfla og ökutæki sem knúin eru tveimur gerðum eldsneytis og falla undir þessa 
reglugerð, í honum eru settar fram viðbótarkröfur og undanþágur sem eiga við framleiðendur vegna 
gerðarviðurkenningar hreyfla og ökutækja sem knúin eru tveimur gerðum eldsneytis.

1.1  Hreyflar sem knúnir er tveimur gerðum eldsneytis og eru, þegar þeir eru starfræktir yfir heitan hluta WHTC-
prófunarlotu, með meðalgashlutfall sem ekki er yfir 10 hundraðshlutum (GERWHTC
dísilham, eru bannaðir.

2.  Í viðbæti er kveðið á um skrá yfir tegundir hreyfla sem knúnir eru tveimur gerðum eldsneytis og falla undir 
þessa reglugerð og helstu kröfur um starfrækslu.

3.  Kröfur vegna viðurkenningar sem eru sértækar fyrir tvær gerðir eldsneytis

3.1.  Kröfur vegna viðurkenningar sem eru sértækar fyrir tvær gerðir eldsneytis skulu vera þær sem settar eru fram 
í lið 3 í 15. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49.

4.  Almennar kröfur

4.1.  Hreyflar og ökutæki sem knúin eru tveimur gerðum eldsneytis skulu uppfylla almennar kröfur sem tilgreindar 
eru í liðum 4.1 til 4.7 í 15. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49.

5.  Kröfur um afköst

5.1.  Losunarmörk sem eiga við fyrir hreyfla af gerð 1A og 1B sem knúnir eru tveimur gerðum eldsneytis

5.1.1.  Losunarmörk sem eiga við um hreyfla af gerð 1A og 1B sem knúnir eru tveimur gerðum eldsneytis og eru 
starfræktir í ham þar sem notast er við tvær tegundir eldsneytis eru þau sem sett eru fram í I. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 595/2009 fyrir rafkveikjuhreyfla.

5.1.2.  Losunarmörk sem eiga við um hreyfla af gerð 1B sem knúnir eru tveimur gerðum eldsneytis og eru starfræktir 
í dísilham eru þau sem sett eru fram í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 595/2009 fyrir þjöppukveikjuhreyfla.

5.2.  Losunarmörk sem eiga við fyrir hreyfla af gerð 2A og 2B sem knúnir eru tveimur gerðum eldsneytis

5.2.1.  Losunarmörk sem gilda á meðan á WHSC-prófunarlotu stendur

 Fyrir hreyfla af gerð 2A og 2B sem knúnir eru tveimur gerðum eldsneytis og starfræktir eru bæði í dísilham 
og ham þar sem notast er við tvær gerðir eldsneytis eru mörk losunar með útblæstri, þ.m.t. fjöldatakmörkun 
efnisagna, á meðan á WHSC-prófunarlotu stendur þau sem eiga við fyrir þjöppukveikjuhreyfla á meðan á 
WHSC-prófunarlotu stendur, eins og sett er fram í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 595/2009.

5.2.2.  Losunarmörk sem gilda á meðan á WHTC-prófunarlotu stendur

5.2.2.1.  Losunarmörk fyrir CO, NOx, NH3 og massa efnisagna í ham þar sem notast er við tvær gerðir eldsneytis

 Losunarmörk fyrir CO, NOx, NH3 og efnisagnir, á meðan á WHTC-prófunarlotu stendur, sem eiga við um 
hreyfla af gerð 2A og 2B sem knúnir eru tveimur gerðum eldsneytis og eru starfræktir í ham þar sem notast er 
við tvær tegundir eldsneytis eru þau sem eiga við um bæði þjöppu- og rafkveikjuhreyfla á meðan á WHTC-
prófunarlotu stendur, eins og sett er fram í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 595/2009.

5.2.2.2.  Losunarmörk fyrir vetniskolefni í ham þar sem notast er við tvær gerðir eldsneytis

5.2.2.2.1.  Hreyflar knúnir jarðgasi/lífmetani

 Losunarmörk fyrir THC, NMHC og CH4  á meðan á WHTC-prófunarlotu stendur sem eiga við hreyfla af gerð 
2A og 2B sem knúnir eru tveimur gerðum eldsneytis og eru starfræktir með jarðgasi/lífmetani í ham þar sem 
notast er við tvær gerðir eldsneytis, eru reiknuð út frá þeim sem eiga við um þjöppu- og rafkveikjuhreyfla 
á meðan á WHTC-prófunarlotu stendur, eins og sett er fram í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 595/2009, 
í samræmi við reikningsaðferðina sem tilgreind er í lið 5.2.3 í 15. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49.

5.2.2.2.2.  Hreyflar sem knúnir eru fljótandi jarðolíugasi

 Losunarmörk fyrir THC (tetrahýdrókannabínól) sem eiga við um hreyfla af gerð 2A og 2B sem knúnir eru 
tveimur gerðum eldsneytis og eru starfræktir með fljótandi jarðolíugasi í ham þar sem notast er við tvær 
tegundir eldsneytis eru þau sem eiga við um þjöppukveikjuhreyfla á meðan á WHTC-prófunarlotu stendur, 
eins og sett er fram í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 595/2009.
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5.2.2.3.  Losunarmörk fyrir fjölda efnisagna í ham þar sem notast er við tvær gerðir eldsneytis

 Losunarmörk fyrir fjölda efnisagna á meðan á WHTC-prófunarlotu stendur sem eiga við hreyfla af gerð 
2A og 2B sem knúnir eru tveimur gerðum eldsneytis og eru starfræktir í ham þar sem notast er við tvær 
gerðir eldsneytis, eru reiknuð út frá þeim sem eiga við um þjöppu- og rafkveikjuhreyfla á meðan á WHTC-
prófunarlotu stendur, eins og sett er fram í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 595/2009, í samræmi við 
reikningsaðferðina sem tilgreind er í lið 5.2.4 í 15. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49.

5.2.2.4.  Losunarmörk í dísilham

 Losunarmörk, þ.m.t. fjöldatakmörk efnisagna, á meðan á WHTC-prófunarlotu stendur, sem eiga við um 
hreyfla af gerð 2B sem knúnir eru tveimur gerðum eldsneytis og eru starfræktir í dísilham eru þau sem sett 
eru fram í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 595/2009 fyrir þjöppukveikjuhreyfla.

5.3.  Losunarmörk sem eiga við fyrir hreyfla af gerð 3B sem knúnir eru tveimur gerðum eldsneytis

 Losunarmörk sem eiga við um hreyfla af gerð 3B sem knúnir eru tveimur gerðum eldsneytis, hvort sem þeir 
eru starfræktir í dísilham eða ham þar sem notast er við tvær gerðir eldsneytis, eru þau mörk vegna losunar 
með útblæstri sem eiga við um þjöppukveikjuhreyfla og sett eru fram í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 
595/2009.

6.  Sýnikröfur

6.1.  Hreyflar og ökutæki sem knúin eru tveimur gerðum eldsneytis skulu uppfylla viðbótarkröfur og 
undanþágur sem tengjast því að sýna fram á samræmi eins og sett er fram í 6. lið 15. viðauka við reglugerð 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49.

7.  Gögn um uppsetningu hreyfils með gerðarviðurkenningu sem knúinn er tveimur gerðum eldsneytis í 
ökutæki

7.1.  Í uppsetningargögnum hreyfilkerfis skal framleiðandi hreyfils sem knúinn er tveimur gerðum eldsneytis og 
hefur gerðarviðurkenningu sem aðskilin tæknieining taka fram viðeigandi kröfur sem skulu tryggja að þegar 
ökutækið er notað á vegi eða annars staðar sem viðeigandi er, uppfylli það kröfur sem sérstaklega eiga við 
um tvær gerðir eldsneytis og settar eru fram í þessari reglugerð. Þessi gögn skulu m.a. fela í sér eftirfarandi:

a)  ítarlegar tæknilegar kröfur, þ.m.t. ákvæði sem tryggja að farið sé að ákvæðum um innbyggða 
greiningarkerfi hreyfilkerfisins,

b)  sanngreiningaraðferð sem beita skal.

 Kanna má hvort slíkar uppsetningarkröfur séu til staðar og séu fullnægjandi meðan á viðurkenningarferli 
hreyfilkerfisins stendur.

7.2.  Í þeim tilfellum þar sem framleiðandinn sem sækir um EB-gerðarviðurkenningu fyrir uppsetningu 
hreyfilkerfis í ökutæki er sami framleiðandi og fær gerðarviðurkenningu fyrir hreyfil knúinn tveimur gerðum 
eldsneytis sem aðskilda tæknieiningu er ekki gerð krafa um gögnin sem tilgreind eru í lið 7.1.

_______



25.9.2014 Nr. 54/315EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

1. viðbætir

Gerðir hreyfla og ökutækja sem knúin eru tveimur gerðum eldsneytis - skrá yfir helstu starfrækslukröfur

GERWHTC
Lausagangur 
með dísilolíu

Dísilolía til 
upphitunar

Starfræksla 
aðeins með 

dísilolíu

Starfræksla án 
gass Athugasemdir

Gerð 1A GERWHTC EKKI leyfilegt Aðeins 
heimilað í 

þjónustuham

Aðeins 
heimilað í 

þjónustuham

Þjónustuhamur

Gerð 1B GERWHTC Aðeins 
heimilað í 
dísilham

Aðeins 
heimilað í 
dísilham

Aðeins 
heimilað 
í dísil- og 

þjónustuham

Dísilhamur

Gerð 2A 10% < 
GERWHTC 

< 90%

Leyfilegt Aðeins 
heimilað í 

þjónustuham

Aðeins 
heimilað í 

þjónustuham

Þjónustuhamur GERWHTC 

heimilað

Gerð 2B 10% < 
GERWHTC 

< 90%

Leyfilegt Aðeins 
heimilað í 
dísilham

Aðeins 
heimilað 
í dísil- og 

þjónustuham

Dísilhamur GERWHTC 

heimilað

Gerð 3A HVORKI SKILGREINT NÉ HEIMILT


