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REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) 2019/129 

frá 16. janúar 2019 

um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 168/2013 að því er varðar beitingu Euro 5-þrepsins við gerðarviðurkenningu 

ökutækja á tveimur eða þremur hjólum og fjórhjóla (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 114. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, 

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin, 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins (1), 

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (2), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Á grundvelli skýrslu framkvæmdastjórnarinnar, sem hún lagði fyrir Evrópuþingið og ráðið, um ítarlega rannsókn á áhrifum 

umhverfisþreps Euro 5 á ökutæki í L-flokki („áhrifarannsóknin“), sem gerð er skv. 4. mgr. 23. gr. reglugerðar Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 168/2013 (3), og með tilliti til álitamála sem viðurkenningaryfirvöld og hagsmunaaðilar hafa 

komið auga á við beitingu þeirrar reglugerðar ætti að gera tilteknar breytingar og gefa nánari útlistun í reglugerð (ESB) 

nr. 168/2013 í því skyni að tryggja snurðulausa beitingu hennar. 

2) Að því er varðar kröfuna um að setja upp innbyggt greiningarkerfi í II. áfanga, sem tryggir vöktun og upplýsingar um 

bilanir og niðurbrot í mengunarvarnarkerfi, komst framkvæmdastjórnin að þeirri niðurstöðu, á grundvelli áhrifarann-

sóknarinnar, að tæknileg mörk gildi um vöktun hvata hjá tilteknum ökutækjum og að frekari þróunar væri krafist til að 

tryggja rétta framkvæmd hennar. Ekki er gert ráð fyrir að aðferð við vöktun hvata verði tilbúin fyrir fyrstu umferð af 

losunaráfanga Euro 5 en fyrirhugað er að hún verði tilbúin fyrir 2025. Þar af leiðandi ætti í 21. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 168/2013 að kveða á um nauðsynlegan frest til að tryggja rétta framkvæmd kröfunnar um innbyggða greiningarkerfið í 

II. áfanga.  

3) Að því gefnu að ökutæki í flokkunum L1e og L2e eru nú þegar undanþegin kröfunni um að vera búin innbyggðu 

greiningarkerfi í I. áfanga ættu ökutækin í flokki L6e, sem eru hönnuð og smíðuð samkvæmt nákvæmum skilgreiningum 

á léttum bifhjólum og framleidd í tiltölulega litlu magni, einnig að vera undanþegin þeirri kröfu. 

4) Nauðsynlegt er að skýra nánar undanþágu ökutækja í flokkum L1e og L2e frá kröfunni um að vera búin innbyggðu 

greiningarkerfi í II. áfanga og rýmka þá undanþágu þannig að hún nái til léttra fjórhjóla (flokkur L6e) og undirflokkanna 

torfæruhjól (L3e-AxE) og klifurhjól (L3e-AxT). 

5) Torfæru- og klifurhjól hafa stuttan líftíma og eru afar svipuð, að því er varðar eðli og notkun, þungum fjórhjólum til 

torfæruaksturs (L7e-B) sem eru undanþegin kröfunni um að vera búin innbyggðu greiningarkerfi í II. áfanga. Þar af 

leiðandi ætti að rýmka þá undanþágu þannig að hún nái til torfæru- og klifurhjóla.  

6) Framkvæmdastjórnin dró þá ályktun í áhrifarannsókninni að stærðfræðilega aðferðin við ákvörðun endingar, sem sett er 

fram í c-lið 3. mgr. 23. gr. reglugerðar (ESB) nr. 168/2013, þar sem ökutæki eru prófuð eftir 100 km notkun endurspegli 

ekki raunverulegt niðurbrot í mengunarvarnarkerfi ökutækis á líftíma þess. Ekki ætti að beita þessari aðferð lengur og 

leggja ætti hana niður í áföngum eigi síðar en 2025 til að gefa hagsmunaaðilum nægan frest til að laga sig að breyttum 

aðstæðum. Fram til 2025 ætti að auka við uppsafnaða vegalengd sem ekin er í ökutækinu áður en það er prófað til að 

tryggja að prófunarniðurstöðurnar séu áreiðanlegar.   

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 30, 31.1.2019, bls. 106. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 217/2019 

frá 27. september 2019 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður 

birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB C 367, 10.10.2018, bls. 32. 

(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 29. nóvember 2018 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 17. desember 2018. 

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 168/2013 frá 15. janúar 2013 um viðurkenningu á og markaðseftirlit með vélknúnum 

ökutækjum á tveimur eða þremur hjólum og fjórhjólum (Stjtíð. ESB L 60, 2.3.2013, bls. 52). 
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7) Nauðsynleg tækni til að uppfylla mörkin samkvæmt Euro 5 er þegar til staðar. Framkvæmdastjórnin dró hins vegar þá 

ályktun í áhrifarannsókninni að fresta þyrfti gildistökudegi losunarmarkanna, samkvæmt Euro 5, fyrir tiltekin ökutæki í 

flokki L (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT og L3e-AxE) frá 2020 til 2024 til að auka hlutfallið milli kostnaðar og ábata miðað 

við viðmiðunargildið. Þar að auki þurfa framleiðendur þeirra ökutækja, sem eru aðallega lítil og meðalstór fyrirtæki, 

lengri frest til að tryggja að unnt sé að ná umbreytingunni þannig að losun aflrása sé engin, t.d. með rafvæðingu, á sem 

kostnaðarhagkvæmastan hátt.  

8) Í 30. gr. reglugerðar (ESB) nr. 168/2013 er gerð sú krafa að ESB-gerðarviðurkenningarvottorð innihaldi prófunarniður-

stöðurnar sem fylgiskjal. Til glöggvunar ætti að breyta því ákvæði til að skýrt sé að það sem vísað er til er blaðið með 

prófunarniðurstöðunum.  

9) Tilgreina ætti nákvæmlega tiltekið misræmi varðandi hvenær eigi að taka í notkun hljóðstigsmörkin fyrir Euro 5 í IV. 

viðauka við reglugerð (ESB) nr. 168/2013 til að tryggja að núgildandi takmarkanir (Euro 4) verði áfram í gildi þar til 

unnt er að ákvarða nýju takmarkanirnar fyrir Euro 5.  

10) Reglugerð (ESB) nr. 168/2013 veitti framkvæmdastjórninni vald til að samþykkja framseldar gerðir í fimm ára tímabil 

sem rann út 21. mars 2018. Þar eð sífellt er þörf á að uppfæra þætti löggjafar um gerðarviðurkenningu í tengslum við 

tækniframfarir eða innleiða aðrar breytingar í samræmi við valdheimildirnar ætti að breyta reglugerðinni til að kveða á 

um framlengingu á framsalinu í fimm ár til viðbótar með möguleika á þegjandi samkomulagi um framlengingu. 

11) Í þágu réttarvissu ætti að skýra nánar og af meiri nákvæmni vald framkvæmdastjórnarinnar, samkvæmt reglugerð (ESB) 

nr. 168/2013, til að samþykkja framseldar gerðir varðandi tæknilegu kröfurnar sem tengjast innbyggðum 

greiningarkerfum. 

12) Þar eð þessi reglugerð breytir reglugerð (ESB) nr. 168/2013 án þess að rýmka lagaákvæði hennar og þar eð aðildarríkin 

geta ekki fyllilega náð markmiðum þessarar reglugerðar og þeim verður betur náð á vettvangi Sambandsins, vegna 

umfangs þeirra og áhrifa, er Sambandinu heimilt að samþykkja ráðstafanir í samræmi við nálægðarregluna eins og 

kveðið er á um í 5. gr. sáttmálans um Evrópusambandið. Í samræmi við meðalhófsregluna, eins og hún er sett fram í 

þeirri grein, er ekki gengið lengra en nauðsyn krefur í þessari reglugerð til að ná þessum markmiðum. 

13) Því ætti að breyta reglugerð (ESB) nr. 168/2013 til samræmis við það. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Reglugerð (ESB) nr. 168/2013 er breytt sem hér segir: 

1) Í stað 21. gr. kemur eftirfarandi: 

„21. gr. 

Almennar kröfur varðandi innbyggð greiningarkerfi  

1. Ökutæki í flokki L, að undanskildum ökutækjum í flokki L1e, L2e og L6e, skulu búin innbyggðu greiningarkerfi sem 

uppfyllir virknikröfurnar og prófunaraðferðirnar, sem mælt er fyrir um í framseldu gerðunum sem um getur í 8. gr., frá og 

með þeim gildistökudögum sem settir eru fram í IV. viðauka.  

2. Frá og með þeim dagsetningum sem settar eru fram í lið 1.8.1 í IV. viðauka skulu ökutæki í flokkum og undirflokkum 

L3e, L4e, L5e-A og L7e-A vera búin innbyggðu greiningarkerfi í I. áfanga sem vaktar bilanir í rafrásum og rafeindabúnaði 

mengunarvarnarkerfisins og veitir upplýsingar um þær bilanir sem leiða til þess að farið er yfir losunarmörkin sem mælt er 

fyrir um í hluta B1 í VI. viðauka.  

3. Frá og með þeim dagsetningum sem settar eru fram í lið 1.8.2 í IV. viðauka skulu ökutæki í flokkum og undirflokkum 

L3e, L4e, L5e og L7e vera búin innbyggðu greiningarkerfi í I. áfanga sem vaktar bilanir í rafrásum og rafeindabúnaði 

mengunarvarnarkerfisins og veitir upplýsingar þegar farið er yfir losunarmörkin sem mælt er fyrir um í hluta B1 í VI. 

viðauka. Innbyggð greiningarkerfi í I. áfanga fyrir þá flokka og undirflokka ökutækja skulu einnig veita upplýsingar um 

gangsetningu vinnumáta sem dregur verulega úr snúningsátaki hreyfils.   
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4. Frá og með þeim dagsetningum sem settar eru fram í lið 1.8.3 í IV. viðauka skulu ökutæki í flokkum L3e, L4e, L5e og 

L7e vera búin innbyggðu greiningarkerfi í I. áfanga sem vaktar bilanir í rafrásum og rafeindabúnaði mengunarvarnar-

kerfisins og veitir upplýsingar þegar farið er yfir losunarmörkin sem mælt er fyrir um í hluta B2 í VI. viðauka. Innbyggð 

greiningarkerfi í I. áfanga fyrir þessa ökutækjaflokka skulu einnig veita upplýsingar um gangsetningu vinnumáta sem 

dregur verulega úr snúningsátaki hreyfils. 

5. Frá og með þeim dagsetningum sem settar eru fram í lið 1.8.4 í IV. viðauka skulu ökutæki í flokkum og undirflokkum 

L3e, L4e, L5e-A og L7e-A þar að auki vera búin innbyggðu greiningarkerfi í II. áfanga sem vaktar og veitir upplýsingar um 

bilanir og niðurbrot í mengunarvarnarkerfi, að undanskilinni vöktun hvata, sem leiðir til þess að farið er yfir losunarmörk 

innbyggða greiningarkerfisins sem mælt er fyrir um í hluta B1 í VI. viðauka.  

6. Frá og með þeim dagsetningum sem settar eru fram í lið 1.8.5 í IV. viðauka skulu ökutæki í flokkum og undirflokkum 

L3e, L4e, L5e-A og L7e-A þar að auki vera búin innbyggðu greiningarkerfi í II. áfanga sem vaktar og veitir upplýsingar um 

bilanir og niðurbrot í mengunarvarnarkerfi sem leiðir til þess að farið er yfir losunarmörkin sem mælt er fyrir um í hluta B2 

í VI. viðauka.  

7. Ákvæði 5. og 6. mgr. gilda ekki um torfæruhjól í undirflokki L3e-AxE og klifurhjól í undirflokki L3e-AxT. 

8. Til að samræma upplýsingar innbyggða greiningarkerfisins um bilanir tengdar notkunaröryggi eða mengunarvarnar-

kerfi og auðvelda virka og skilvirka viðgerð á ökutæki hefur framkvæmdastjórnin vald til að samþykkja framseldar gerðir í 

samræmi við 75. gr., til að bæta við þessa reglugerð, með því að mæla fyrir um ítarlegar tæknikröfur tengdar innbyggðum 

greiningarkerfum að því er varðar flokka og undirflokka ökutækja, eins og sett er fram í hluta C1 í II. viðauka – Smíði 

ökutækis og almennar gerðarviðurkenningakröfur, línu sem varðar nr. 11, þ.m.t. virknikröfur innbyggðra greiningarkerfa og 

prófunaraðferðir fyrir þau viðfangsefni sem talin eru upp í 1.–7. mgr. í þessari grein og ítarlegu tæknikröfurnar í tengslum 

við prófun VIII sem um getur í V. viðauka.“ 

2) Í stað c-liðar 3. mgr. 23. gr. kemur eftirfarandi: 

„c) stærðfræðilega aðferð við ákvörðun endingar:  

Þar til 31. desember 2024 gildir fyrir hvern efnisþátt losunar að útkoma úr margfeldi spillistuðulsins, sem settur er 

fram í B-hluta VII. viðauka, og niðurstaða prófunar varðandi vistvænleika ökutækis, sem safnað hefur meira en 

100 km frá því að það var fyrst gangsett við enda framleiðslulínu, skuli vera lægri en prófunarmörkin varðandi 

vistvænleika sem sett eru fram í A-hluta VI. viðauka.  

Þrátt fyrir fyrsta undirlið gildir frá 1. janúar 2020 fyrir nýjar gerðir ökutækja og frá 1. janúar 2021 til 31. desember 2024 

fyrir fyrirliggjandi gerðir ökutækja að útkoma úr margfeldi spillistuðulsins, sem settur er fram í B-hluta VII. viðauka, 

fyrir hvern efnisþátt losunar og niðurstaða prófunar varðandi vistvænleika ökutækis, sem safnað hefur meira en 2500 km 

fyrir ökutæki með hámarkshönnunarhraða < 130 km/klst. og 3500 km fyrir ökutæki með hámarkshönnunarhraða 

≥ 130 km/klst. frá því að það var fyrst gangsett við enda framleiðslulínu, skuli vera lægri en viðmiðunarmörk losunar sem 

sett eru fram í A-hluta VI. viðauka.“  

3) Í stað b-liðar 1. mgr. 30. gr. kemur eftirfarandi: 

„b) blað með prófunarniðurstöðum,“.  

4) Í stað annarrar undirgreinar 1. mgr. 44. gr. kemur eftirfarandi: 

„Fyrsta undirgrein gildir aðeins um ökutæki sem voru á yfirráðasvæði Sambandsins og höfðu ESB-gerðarviðurkenningu 

sem var í gildi á þeim tíma sem þau voru framleidd en höfðu hvorki verið skráð né tekin í notkun áður en fyrrgreind  

ESB-gerðarviðurkenning féll úr gildi.“ 

5) Eftirfarandi kemur í stað 2. mgr. 75. gr.: 

„2. Framkvæmdastjórninni skal falið vald til að samþykkja framseldu gerðirnar, sem um getur í 18. gr. (3. mgr.), 20. gr. 

(2. mgr.), 21. gr. (8. mgr.), 22. gr. (5. og 6. mgr.), 23. gr. (6. og 12. mgr.), 24. gr. (3. mgr.), 25. gr. (8. mgr.), 32. gr.  

(6. mgr.), 33. gr. (6. mgr.), 50. gr. (4. mgr.), 54. gr. (3. mgr.), 57. gr. (12. mgr.), 65. og 74. gr., í fimm ár frá 22. mars 2013. 

Valdaframsalið skal framlengt með þegjandi samkomulagi í fimm ár nema Evrópuþingið eða ráðið andmæli þeirri 

framlengingu eigi síðar en þremur mánuðum fyrir lok hvers tímabils. Framkvæmdastjórnin skal taka saman skýrslu um 

valdaframsalið eigi síðar en 22. júní 2022 og níu mánuðum fyrir lok hvers fimm ára tímabils eftir það.“ 

6) Ákvæðum II., IV., V. og VI. viðauka er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 
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2. 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 Strassborg 16. janúar 2019. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, 

A. TAJANI 

forseti. 

Fyrir hönd ráðsins, 

G. CIAMBA 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Ákvæðum II., IV., V. og VI. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 168/2013 er breytt sem hér segir: 

1) Í hluta C1 í II. viðauka, línu sem varðar nr. 11, er táknið „X“ fellt brott fyrir undirflokkana L6e-A og L6e-B. 

2) Í IV. viðauka er töflunni breytt sem hér segir: 

a) Í stað liðanna 1.1.2.1, 1.1.2.2 og 1.1.2.3 kemur eftirfarandi: 

„1.1.2.1. Euro 4: hluti A1 í VI. viðauka  L1e, L2e, L6e 1.1.2017 1.1.2018 31.12.2020 fyrir 

L2e-U og 

31.12.2024 fyrir 

L6e-B 

1.1.2.2. Euro 4: hluti A1 í VI. viðauka L3e, L4e, L5e, 

L7e 

1.1.2016 1.1.2017 31.12.2020 fyrir 

L3e-AxE og 

31.12.2024 fyrir 

L3e-AxT 

1.1.2.3. Euro 5: VI. viðauki, hluti A2 L1e-L7e 1.1.2020 

fyrir L2e-U, 

L3e-AxE, L3e-

AxT 

og 1.1.2024 

fyrir L6e-B 

1.1.2021 

fyrir L2e-U, 

L3e-AxE, L3e-

AxT 

og 1.1.2025 

fyrir L6e-B“ 

 

b) Í stað liðanna 1.8.1, 1.8.2 og 1.8.3 kemur eftirfarandi: 

„1.8.1. Virknikröfur innbyggðs greiningarkerfis 

í I. áfanga 

L3e, L4e, L5e-

A, L7e-A 

1.1.2016 1.1.2017 31.12.2020 

Umhverfisprófunaraðferð fyrir innbyggt 

greiningarkerfi í I. áfanga (prófun VIII)  

Viðmiðunarmörk umhverfisprófunar 

fyrir innbyggt greiningarkerfi í I. áfanga, 

hluti B1 í VI. viðauka 

1.8.2 Virknikröfur innbyggðs greiningarkerfis 

í I. áfanga, þ.m.t. gangsetning vinnumáta 

sem dregur verulega úr snúningsátaki 

hreyfils.  

L3e, L4e, L5e, 

L7e 

1.1.2020 1.1.2021 31.12.2024 

Umhverfisprófunaraðferð fyrir innbyggð 

greiningarkerfi í I. áfanga (prófun VIII) 

Viðmiðunarmörk umhverfisprófunar 

fyrir innbyggt greiningarkerfi í I. áfanga, 

hluti B1 í VI. viðauka 

1.8.3 Virknikröfur innbyggðs greiningarkerfis 

í I. áfanga, þ.m.t. gangsetning vinnumáta 

sem dregur verulega úr snúningsátaki 

hreyfils. 

L3e, L4e, L5e, 

L7e 

1.1.2024 1.1.2025“  

Umhverfisprófunaraðferð fyrir innbyggt 

greiningarkerfi í I. áfanga (prófun VIII) 

Viðmiðunarmörk umhverfisprófunar 

fyrir innbyggt greiningarkerfi í I. áfanga, 

hluti B2 í VI. viðauka 
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c) eftirfarandi liðir bætast við: 

„1.8.4. Virknikröfur innbyggðs greiningarkerfis 

í II. áfanga, að undanskilinni vöktun 

hvata 

L3e (fyrir utan 

L3e-AxE 

og L3e-AxT), 

L4e, L5e-A, 

L7e-A 

1.1.2020 1.1.2021 31.12.2024 

Umhverfisprófunaraðferðir fyrir 

innbyggt greiningarkerfi í II. áfanga 

(prófun VIII) 

Viðmiðunarmörk umhverfisprófunar 

fyrir innbyggt greiningarkerfi í II. 

áfanga, hluti B1 í VI. viðauka 

1.8.5. Virknikröfur innbyggðs greiningarkerfis 

í II. áfanga 

L3e (fyrir utan 

L3e-AxE 

og L3e-AxT), 

L4e, L5e-A, 

L7e-A 

1.1.2024 1.1.2025“  

Umhverfisprófunaraðferðir fyrir 

innbyggt greiningarkerfi í II. áfanga 

(prófun VIII) 

Viðmiðunarmörk umhverfisprófunar 

fyrir innbyggt greiningarkerfi í II. 

áfanga, hluti B2 í VI. viðauka 

d) Í stað liða 1.9.1 og 1.9.2 kemur eftirfarandi: 

„1.9.1. Prófunaraðferð fyrir hljóðstig og 

viðmiðunarmörk, D-hluti í VI. viðauka  

L1e, L2e, L6e 1.1.2017 1.1.2018  

1.9.2. Prófunaraðferð fyrir hljóðstig og 

viðmiðunarmörk (3), D-hluti í VI. 

viðauka 

L3e, L4e, L5e, 

L7e 

1.1.2016 1.1.2017“  

e) Í stað liðar 1.9.4 kemur eftirfarandi: 

„1.9.4. Reglugerðir efnahagsnefndar Sam-

einuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 9, 41, 

63, 92 og tilheyrandi ný viðmiðunar-

mörk sem framkvæmdastjórnin leggur 

til  

L1e-L7e“    

3) Í stað fyrsta dálks í annarri línu í B-hluta V. viðauka kemur eftirfarandi: 

„Prófun I (19) Massi agna (aðeins Euro 5)“. 

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

a) Í fyrstu línu í hluta B1, sem vísar til ökutækjaflokks, fellur „L6e-A“ brott. 

b) Í hluta B2 í fyrstu línu: 

i. kemur eftirfarandi í stað „L3e-L7e (6)“: 

„L3e, L4e, L5e, L7e“. 

ii. Í stað: „Öll ökutæki í flokki L að undanskildum flokki L1e og L2e“ kemur eftirfarandi:  

„Öll ökutæki í flokki L, að undanskildum flokkunum L1e, L2e og L6e“. 

 __________  


