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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 582/2011 (2) er komið á þeirri skyldu framkvæmda-
stjórnarinnar að láta fara fram endurskoðun á því hvort það sé tæknilega framkvæmanlegt, að því er 
varðar ökutæki með þjöppukveikjuhreyfil, að vakta frammistöðu dísilagnasía með tilliti til viðmið
unar gilda innbyggða greiningarkerfisins sem sett eru fram í töflu 1 í X. viðauka við þá reglugerð.

2) Framkvæmdastjórnin hefur látið fara fram endurskoðun og komist að þeirri niðurstöðu að tæknin til 
að vakta frammistöðu dísilagnasía með tilliti til innbyggðs greiningarkerfis sé til staðar. Niðurstaða 
þeirrar endurskoðunar er hins vegar einnig sú að rétt þykir að fresta dagsetningu framkvæmdar á 
þessum kröfum um frammistöðu dísilagnasía til að veita iðnaðinum fullnægjandi frest til að tryggja 
framboð á búnaðinum með tilliti til fjöldaframleiðslu og aðlögun hans að ökutækjunum. Því er 
nauðsynlegt að breyta töflu 1 í 9. viðbæti í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 582/2011, í því skyni 
að bæta við nýrri dagsetningu framkvæmdar.

3) Að auki, og ef um er að ræða hreyfla með rafkveikju, ætti einnig að breyta töflu 1 í 9. viðbæti við 
I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 582/2011, með því að bæta við dálki sem vísar til kröfunnar um 
vöktun á kolsýringsmagni með tilliti til innbyggða greiningarkerfisins sem sett er fram í töflu 2 í  
X. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 582/2011, sem og dálk sem vísar til krafnanna um frammistöðu 
við notkun sem settar eru fram í liðum 6. til 6.5.5.1 í X. viðauka við þá reglugerð.

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

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

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

1)  í stað 8. mgr. 4. gr. komi eftirfarandi:

 „8.  Fram til 31. desember 2015 í tilviki nýrra gerða ökutækja eða hreyfla og fram til 31. desember 
2016 að því er varðar öll ný ökutæki sem eru seld, skráð eða tekin í notkun innan Evrópusambandsins 
er að beiðni framleiðandans heimilt að láta önnur ákvæði gilda um vöktun dísilagnasíu eins og sett er 
fram í lið 2.3.3.3 í X. viðauka.“,

2)  Ákvæðum I. viðauka er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 174, 13.6.2014, bls. 28. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 
11/2016 frá 5. febrúar 2016 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, 
biður birtingar.

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

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 627/2014

frá 12. júní 2014

um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 582/2011 í þeim tilgangi að aðlaga hana að tækniframförum 
að því er varðar vöktun innbyggðs greiningarkerfis á efnisögnum (*)
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2. gr.

Gerðarviðurkenningar sem veittar eru þjöppukveikjuhreyflum og ökutækjum í samræmi við rittákn B í 
töflu 1 í 9. viðbæti við I. viðauka fyrir þann dag sem þessi reglugerð kemur til framkvæmda, skulu gilda 
áfram eftir þá dagsetningu.

3. gr.

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

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

Gjört í Brussel 12. júní 2014.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 forseti.

 José Manuel BARROSO

______
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VIÐAUKI

Í stað töflu 1 í 9. viðbæti við I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 582/2011 komi eftirfarandi:

„Tafla 1

Rittákn NOx OTL (1) PM OTL (2) CO OTL (6)
Hlutfall 

frammistöðu við 
notkun

Gæði og notkun 
virks efnis

Dagsetning 
framkvæmdar: 

nýjar gerðir

Dagsetning 
framkvæmdar: 

öll ökutæki

Síðasta 
dagsetning 
skráningar

A Röðin „tímabil 
innleiðingar 
í áföngum“ í 
töflum 1 eða 2

Vöktun á 
frammistöðu 
(3)

Innleiðing í 
áföngum (7)

Innleiðing í 
áföngum (4)

31.12.2012 31.12.2013 31.8.2015 (9)

30.12.2016 (10)

B (11) Röðin „tímabil 
innleiðingar 
í áföngum“ í 
töflu 2

Röðin „tímabil 
innleiðingar 
í áföngum“ í 
töflu 2

Innleiðing í 
áföngum (7)

Innleiðing í 
áföngum (4)

1.9.2014 1.9.2015 30.12.2016

C Röðin 
„almennar 
kröfur“ í 
töflum 1 eða 2

Röðin 
„almennar 
kröfur“ í 
töflu 1

Röðin 
„almennar 
kröfur“ í 
töflu 2

Almennar (8) Almennar (5) 31.12.2015 31.12.2016

(1) „Viðmiðunargildi innbyggða greiningarkerfisins fyrir NO x (NO x OTL)“ vöktunarkröfur sem settar eru fram í töflum 1 og 2 í X. viðauka.
(2) „Viðmiðunargildi innbyggða greiningarkerfisins að því er varðar efnisagnir (PM OTL)“ vöktunarkröfur sem settar eru fram í töflu 1 í X. viðauka.
(3) Kröfur varðandi „vöktun á frammistöðu“ sem settar eru fram í lið 2.1.1 í X. viðauka.
(4) Kröfur að því er varðar „innleiðingu í áföngum“ varðandi gæði og notkun virks efnis sem settar eru fram í liðum 7.1.1.1 og 8.4.1.1 í XIII. viðauka.
(5) „Almennar“ kröfur varðandi gæði og notkun virks efnis sem settar eru fram í liðum 7.1.1 og 8.4.1 í XIII. viðauka.
(6) „Viðmiðunargildi innbyggða greiningarkerfisins að því er varðar kolsýring (CO OTL)“ vöktunarkröfur sem settar eru fram í töflu 2 í X. viðauka.
(7) Kröfur að því er varðar hlutfall frammistöðu við notkun á „innleiðingu í áföngum“ sem settar eru fram í liðum 6.4.4, 6.5.5 og 6.5.5.1 í X. viðauka.
(8) „Almennar“ kröfur að því er varðar hlutfall frammistöðu við notkun sem settar eru fram í 6. lið í X. viðauka.
(9) Fyrir rafkveikjuhreyfla og ökutæki sem eru búin slíkum hreyflum.
(10) Fyrir þjöppukveikjuhreyfla og ökutæki sem eru búin slíkum hreyflum.
(11) Gildir aðeins um rafkveikjuhreyfla og ökutæki sem eru búin slíkum hreyflum.“




