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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 70/156/EØF av 6. februar 
1970 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere(1), særlig 
artikkel 13 nr. 2 annet strekpunkt,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/55/
EF av 28. september 2005 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om tiltak mot utslipp av forurensende gasser 
og partikler fra motorer med kompresjonstenning til bruk 
i kjøretøyer og utslipp av forurensende gasser fra motorer 
med elektrisk tenning som bruker naturgass eller flytende 
petroleumsgass, til bruk i kjøretøyer(2), særlig artikkel 7, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Direktiv 2005/55/EF er ett av særdirektivene etter den 
framgangsmåten for typegodkjenning som ble innført ved 
direktiv 70/156/EØF.

2) Direktiv 2005/55/EF krever at nye motorer i tunge 
kjøretøyer og motorer i nye tunge kjøretøyer oppfyller 
nye tekniske krav som omfatter egendiagnosesystemer, 
holdbarhet og samsvar for kjøretøyer i bruk som 
vedlikeholdes og brukes riktig fra 1. oktober 2005. 
De tekniske bestemmelsene som er nødvendig for å 
gjennomføre artikkel 3 og 4 i nevnte direktiv, bør 
vedtas.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 313 av 29.11.2005,  
s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 77/2006 av 7. juli 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 52, 19.10.2006, s. 4.

(1) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2005/49/EF (EUT L 194 av 26.7.2005, s. 12).

(2) EUT L 275 av 20.10.2005, s. 1.

3) For å sikre samsvar med artikkel 5 i direktiv 2005/55/
EF, er det hensiktsmessig å innføre krav som oppmuntrer 
til riktig bruk, som fastsatt av produsenten, av nye 
tunge kjøretøyer utstyrt med motorer med et system for 
etterbehandling av eksos, som krever at det forbrukes 
en reagens for å oppnå den tiltenkte reduksjonen av de 
forurensende stoffene som omfattes av bestemmelsene. 
Det bør treffes tiltak for å sikre at føreren av et slikt 
kjøretøy underrettes i god tid dersom forsyningen av 
reagens i kjøretøyet er i ferd med å slippe opp, eller 
dersom det ikke skjer noen dosering av reagensen. 
Dersom føreren overser slike advarsler, bør det føre 
til en endring i motorytelsen helt til føreren etterfyller 
de reagensene som er nødvendige for at systemet for 
etterbehandling av eksos kan fungere effektivt.

4) Dersom motorer som omfattes av direktiv 2005/55/EF, 
krever at det forbrukes reagenser for å overholde de 
utslippsgrensene som disse motorene er typegodkjent for, 
bør medlemsstatene treffe egnede tiltak for å sikre at slike 
reagenser er tilgjengelige innenfor et rimelig geografisk 
område. Medlemsstatene bør kunne treffe egnede tiltak 
for å oppmuntre til bruk av slike reagenser.

5) Det bør innføres krav som ved den periodiske tekniske 
kontrollen gir medlemsstatene mulighet til å kontrollere 
og sikre at tunge kjøretøyer utstyrt med systemer for 
etterbehandling av eksos, som krever at det forbrukes en 
reagens, har fungert korrekt i tidsrommet før kontrollen.

6) Medlemsstatene bør kunne forby bruken av tunge 
kjøretøyer utstyrt med systemer for etterbehandling 
av eksos, som krever at det forbrukes en reagens for 
å oppfylle de utslippsgrensene som slike kjøretøyer er 
typegodkjent for, dersom systemet for etterbehandling 
av eksos faktisk ikke forbruker den påkrevde reagensen, 
eller dersom den påkrevde reagensen ikke lenger finnes i 
kjøretøyet.

KOMMISJONSDIREKtIV 2005/78/EF

av 14. november 2005

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/55/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
tiltak mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra motorer med kompresjonstenning til bruk i kjøretøyer og utslipp 

av forurensende gasser fra motorer med elektrisk tenning som bruker naturgass eller flytende petroleumsgass, til bruk i 
kjøretøyer, og om endring av vedlegg I, II, III, IV og VI til nevnte direktiv(*)
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7) Produsenter av tunge kjøretøyer utstyrt med systemer for 
etterbehandling av eksos, som krever at det forbrukes 
en reagens, bør underrette sine kunder om hvordan slike 
kjøretøyer skal brukes korrekt.

8) Kravene i direktiv 2005/55/EF knyttet til bruken av 
alternative kontrollstrategier, bør tilpasses for å ta hensyn 
til den tekniske utviklingen. Kravene til motorer med 
flere innstillingsmuligheter, og til innretninger som kan 
redusere motorens dreiemoment under visse driftsforhold, 
bør også fastsettes nærmere.

9) Vedlegg III og IV til europaparlaments- og rådsdirektiv 
98/70/EF av 13. oktober 1998 om kvaliteten på bensin og 
dieselolje og om endring av rådsdirektiv 93/12/EØF(1), 
inneholder krav om at bensin og dieselolje som selges i 
Fellesskapet fra 1. januar 2005, skal ha et høyeste tillatt 
svovelinnhold på 50 mg/kg (milliondeler). Tilgangen 
på drivstoff med et svovelinnhold på 10 mg/kg eller 
mindre, øker stadig i hele Fellesskapet, og i henhold til 
direktiv 98/70/EF kreves det at slikt drivstoff skal være 
tilgjengelig fra 1. januar 2009. Referansedrivstoffene 
som ble benyttet til typegodkjenningsprøving av motorer 
i forhold til utslippsgrenseverdiene angitt i rad B1, rad 
B2 og rad C i tabellene i vedlegg I til direktiv 2005/55/
EF, bør der det er hensiktsmessig derfor defineres på 
nytt for bedre å kunne vise innholdet av svovel i de 
dieseloljene som vil være tilgjengelige på markedet fra 
1. januar 2005, og som brukes av motorer med avanserte 
utslippskontrollsystemer. Det er også hensiktsmessig 
å definere på nytt referansedrivstoffet for flytende 
petroleumsgass (LPG) for å gjenspeile utviklingen på 
markedet siden 1. januar 2005.

10) Det er nødvendig å foreta tekniske tilpasninger til 
prøvetakings- og målemetoder for å sikre en pålitelig 
og gjentakbar måling av partikkelutslippene for motorer 
med kompresjonstenning som er typegodkjent i samsvar 
med partikkelgrensene angitt enten i rad B1, rad B2 
eller rad C i tabellene i nr. 6.2.1 i vedlegg I til direktiv 
2005/55/EF, og for gassmotorer som er typegodkjent i 
samsvar med utslippsgrensene angitt i rad C i tabell 2 i 
nr. 6.2.1 i nevnte vedlegg.

11) Ettersom bestemmelsene om gjennomføringen av artikkel 
3 og 4 i direktiv 2005/55/EF vedtas samtidig med 
bestemmelsene om tilpasning av nevnte direktiv til den 
tekniske utviklingen, tas begge typer tiltak med i samme 
rettsakt.

(1) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

12) Med henblikk på den raske teknologiske utviklingen 
på dette området, vil dette direktiv om nødvendig bli 
gjennomgått innen 31. desember 2006.

13) Direktiv 2005/55/EF bør derfor endres.

14) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen for tilpasning til den tekniske 
utvikling nedsatt ved artikkel 13 nr. 1 i direktiv 70/156/
EØF —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I, II, III, IV og VI til direktiv 2005/55/EF endres i 
samsvar med vedlegg I til dette direktiv.

Artikkel 2

Tiltakene for å gjennomføre artikkel 3 og 4 i direktiv 2005/55/
EF er fastsatt i vedlegg II-V til dette direktiv.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal innen 8. november 2006 vedta 
og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for 
å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene og en 
sammenligningstabell som viser sammenhengen mellom disse 
bestemmelsene og bestemmelsene i dette direktiv.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 9. november 2006.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.
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2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 14. november 2005.

 For Kommisjonen

 Günter VERHEUGEN

 Visepresident
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VEDLEGG I

ENDRINGER I VEDLEGG I, II, III, IV OG VI tIL DIREKtIV 2005/55/EF

I direktiv 2005/55/EF gjøres følgende endringer:

1) I vedlegg I gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1 skal lyde:

«1. VIRKEOMRÅDE

 Dette direktiv får anvendelse på kontroll av forurensende gasser og partikler, levetiden til utslippskontrollinnretningene, samsvar for 
kjøretøyer/motorer i bruk og egendiagnosesystemer (OBD) for alle motorvogner som er utstyrt med motor med kompresjonstenning, og 
for forurensende gasser, levetid, samsvar for kjøretøyer/motorer i bruk og egendiagnosesystemer (OBD) for alle motorvogner som er 
utstyrt med motor med elektrisk tenning og bruker naturgass eller LPG, og for motorer med kompresjonstenning og elektrisk tenning som 
definert i artikkel 1, med unntak av motorer med kompresjonstenning for de kjøretøyene i gruppene N1, N2 og M2, og av motorer med 
elektrisk tenning som bruker naturgass eller LPG for de kjøretøyene i gruppe N1, som er typegodkjent i henhold til rådsdirektiv 70/220/
EØF(*).

_________________

(*) EFT L 76 av 6.4.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 2003/76/EF (EUT L 206 av 15.8.2003, s. 29).»

b) I nr. 2 skal overskriften og nr. 2.1–2.32.1 lyde:

«2. DEFINISJONER

2.1. I dette direktiv menes med:

«typegodkjenning av en motor (motorfamilie)» typegodkjenning av en motortype (motorfamilie) med hensyn til utslipp av forurensende 
gasser og partikler,

«hjelpestrategi for utslippskontroll (AECS)» en utslippskontrollstrategi som aktiveres eller som endrer den grunnleggende 
utslippskontrollstrategien for ett eller flere bestemte formål og som reaksjon på særlige omgivelses- og/eller driftsforhold, f.eks. 
kjøretøyets hastighet, motorturtall, benyttet gir, innsugingsluftens temperatur eller trykk,

«grunnleggende strategi for utslippskontroll (BECS)» en strategi for utslippskontroll som er aktiv i hele turtalls- og belastningsområdet 
for motoren med mindre en AECS er aktivert. Eksempler på BECS omfatter, men er ikke begrenset til:

– kartlegging av motorinnstilling,

– kartlegging av eksosresirkulering (EGR),

– kartlegging av dosering av reagens for selektiv katalytisk reduksjon (SCR),

«kombinert deNOx-partikkelfilter» et system for etterbehandling av eksos som er konstruert for både å redusere utslippene av 
nitrogenoksider (NOx) og forurensende partikler,

«kontinuerlig regenerering» regenereringsprosessen i et system for etterbehandling av eksos som foregår enten permanent eller minst 
én gang per ETC-prøving. En slik regenereringsprosess vil ikke kreve en særlig prøvingsmetode,

«kontrollområde» området med motorturtall mellom A og C og belastning mellom 25 og 100 prosent,

«oppgitt største effekt (Pmaks)» den største effekten i kW «EF» (nettoeffekt) som oppgitt av produsenten i søknaden om 
typegodkjenning,
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«alternativ kontrollstrategi»:

en AECS som reduserer utslippskontrollens effektivitet i forhold til BECS under forhold som rimeligvis kan forventes å forekomme – 
ved normal drift og bruk av kjøretøyet,

 eller

en BECS som skiller mellom drift under en standardisert typegodkjenningsprøve og andre typer drift, og som gir redusert – 
utslippskontroll under forhold som ikke i vesentlig grad er omfattet av de gjeldende framgangsmåtene for typegodkjenning,

«deNOx-system» et system for etterbehandling av eksos som er konstruert for å redusere utslippene av nitrogenoksider (NOx) (det finnes 
f.eks. for tiden passive og aktive NOx-katalysatorer, NOx-absorbere og systemer for selektiv katalytisk reduksjon (SCR)),

«forsinkelsestid» tiden som går fra det inntreffer en endring i den bestanddelen som skal måles på referansepunktet, og en reaksjonstid 
for systemet på 10 % av endelig avlest verdi (t10). For gassens bestanddeler er dette i utgangspunktet den målte bestanddelens 
transporttid fra prøvetakingssonden til detektoren. For forsinkelsestiden defineres prøvetakingssonden som referansepunkt,

«dieselmotor» en motor som fungerer etter kompresjonstenningsprinsippet,

«ELR-prøving» en prøvingssyklus som består av en sekvens av belastningstrinn ved konstante motorturtall som skal gjennomføres i 
samsvar med nr. 6.2 i dette vedlegg,

«ESC-prøving» en prøvingssyklus som består av 13 stasjonære faser som skal gjennomføres i samsvar med nr. 6.2 i dette vedlegg,

«ETC-prøving» en prøvingssyklus som består av 1800 ikke-stasjonære faser som går over i hverandre sekund for sekund og skal 
gjennomføres i samsvar med nr. 6.2 i dette vedlegg,

«konstruksjonselement» i forbindelse med et kjøretøy eller en motor,

et kontrollsystem, herunder edb-programvare, elektroniske kontrollsystemer og edb-logikk,– 

en innretning for kalibrering av kontrollsystemer,– 

resultatet av vekselvirkning mellom systemer,– 

 eller

maskinvaredeler,– 

«utslippstilknyttet feil» en mangel eller et avvik fra normale produksjonstoleranser når det gjelder konstruksjon, materialer eller 
utførelse av en innretning, et system eller elementer som påvirker parametrer, spesifikasjoner eller deler i systemet for utslippskontroll. 
En manglende del kan anses å være en «utslippstilknyttet feil», 

«utslippskontrollstrategi (ECS)» ett eller flere konstruksjonselementer som er integrert i et motorsystems eller et kjøretøys generelle 
utforming med henblikk på å begrense eksosutslippene, og som omfatter én BECS og én AECS,

«utslippskontrollsystem» systemet for etterbehandling av eksos, motorsystemets elektroniske styreenhet(er) og eventuelle 
utslippstilknyttede deler i eksosen fra motorsystemet som gir signaler til eller mottar signaler fra slike styreenheter, og når det er 
aktuelt, kommunikasjonsgrensesnittet (maskinvare og meldinger) mellom motorsystemets elektroniske kontrollenhet(er) (EECU) og 
andre drivaggregater eller styreenheter for kjøretøy med hensyn til utslippskontroll,

«familie av systemer for etterbehandling av eksos» en produsents gruppering i forbindelse med prøving i en plan for driftstidsakkumulering 
for å fastslå forringelsesfaktorer i samsvar med vedlegg II til kommisjonsdirektiv 2005/78/EF om gjennomføring av europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2005/55/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra 
motorer med kompresjonstenning til bruk i kjøretøyer og utslipp av forurensende gasser fra motorer med elektrisk tenning som bruker 
naturgass eller flytende petroleumsgass, til bruk i kjøretøyer, og om endring av vedlegg I, II, III, IV og VI til nevnte direktiv(**) og for 
samsvarskontroll av kjøretøyer/motorer i bruk i samsvar med vedlegg III til direktiv 2005/78/EF, av motorer som oppfyller definisjonen 
på motorfamilie, men som er gruppert ytterligere i motorer som bruker tilsvarende systemer for etterbehandling av eksos,
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«motorsystem» motoren, utslippskontrollsystemet og kommunikasjonsgrensesnittet (maskinvare og meldinger) mellom motorsystemets 
elektroniske kontrollenheter (EECU) og andre drivaggregater eller styreenheter for kjøretøyer,

«motorfamilie» produsentens gruppering av motorsystemer som ved sin konstruksjon, som definert i vedlegg II tillegg 2 til dette 
direktiv, har samme eksosutslippsegenskaper; alle medlemmer i motorfamilien skal oppfylle de gjeldende utslippsgrenseverdiene,

«motorens driftsturtallsområde» det turtallsområdet som motoren oftest bruker mellom lavt og høyt turtall, som angitt i vedlegg III til 
dette direktiv,

«motorturtall A, B og C» de prøvingsturtall i motorens driftsturtallsområde som skal brukes til ESC-prøving og ELR-prøving, som 
angitt i vedlegg III tillegg 1 til dette direktiv,

«motorinnstilling» en bestemt motor-/kjøretøykonfigurasjon som omfatter en utslippskontrollstrategi (ECS), en enkelt ytelseskurve for 
motoren (den typegodkjente fullastkurven) og i aktuelle tilfeller, et sett av dreiemomentbegrensere,

«motortype» motorer som ikke skiller seg fra hverandre når det gjelder vesentlige egenskaper som motorkjennetegnene definert i 
vedlegg II til dette direktiv,

«system for etterbehandling av eksos» en katalysator (oksidasjon eller treveis), et partikkelfilter, et deNOx-system, et kombinert deNOx-
partikkelfilter eller eventuelle andre utslippskontrollinnretninger som monteres nedstrøms for motoren. Denne definisjonen omfatter 
ikke systemer for resirkulering av eksos, som anses som en integrert del av motorsystemet,

«gassmotor» en motor med elektrisk tenning som bruker naturgass (NG) eller flytende petroleumsgass (LPG) som drivstoff,

«forurensende gasser» karbonmonoksid, hydrokarboner (i det antatte forholdet CH1,85 for diesel, CH2,525 for LPG og CH2,93 for naturgass 
(NMHC) og et antatt molekylforhold på CH3O0,5 for etanoldrevne dieselmotorer), metan (i det antatte forholdet CH4 for naturgass) og 
nitrogenoksider, sistnevnte uttrykt i nitrogendioksid (NO2)-ekvivalenter,

«høyt turtall (nhi)» det høyeste motorturtallet der motoren yter 70 % av oppgitt største effekt,

«lavt turtall (nlo)» det laveste motorturtallet der motoren yter 50 % av oppgitt største effekt,

«større funksjonsfeil»(***), en permanent eller midlertidig funksjonssvikt i et system for etterbehandling av eksos som ventes å føre 
til en umiddelbar eller forsinket økning i utslippene av gasser eller partikler fra motorsystemet, og som ikke kan beregnes korrekt av 
OBD-systemet,

«funksjonssvikt»:

eventuelle forringelser eller feil, herunder elektriske feil, i utslippskontrollsystemet, som kan føre til utslipp som overstiger – 
grenseverdiene for OBD-systemet, eller som gjør at systemet for etterbehandling av eksos ikke oppnår en slik funksjonell ytelse 
der utslippene av lovregulerte forurensende stoffer overstiger grenseverdiene for OBD-systemet,

alle tilfeller der OBD-systemet ikke kan oppfylle overvåkingskravene i dette direktiv.– 

En produsent kan imidlertid anse en forringelse eller en feil som vil føre til utslipp som ikke overstiger grenseverdiene for OBD-
systemet, som en funksjonssvikt,

«feilindikator (MI)» en visuell indikator som tydelig informerer føreren av kjøretøyet om funksjonssvikt i henhold til definisjonen i 
dette direktiv,

«motor med flere innstillingsmuligheter» en motor som har mer enn én innstillingsmulighet,

«naturgassområde» ett av områdene H eller L som definert i Europeisk standard EN 437, datert november 1993,

«nettoeffekt» effekten på veivakselenden eller tilsvarende del i kW «EF», bestemt i prøvingsbenk og målt i samsvar med 
EF-målemetoden fastsatt i rådsdirektiv 80/1269/EØF(****),
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«egendiagnosesystem (OBD-system)» innretninger for utslippskontroll som er i stand til å oppdage en funksjonssvikt og finne det 
sannsynlige stedet for funksjonssvikt ved hjelp av feilkoder lagret i dataminnet,

«OBD-motorfamilie» for typegodkjenning av OBD-systemet i samsvar med kravene i vedlegg IV til direktiv 2005/78/EF, en produsents 
gruppering av motorsystemer med OBD-systemer som har felles konstruksjonsparametrer ifølge del 8 i dette vedlegg,

«opasimeter» et instrument som kan måle røykpartiklenes opasitet ved hjelp av lysekstinksjonsprinsippet,

«representativ motor» en motor som er utvalgt fra en motorfamilie på en slik måte at utslippsegenskapene er representative for 
motorfamilien,

«etterbehandlingsinnretning for partikler» et system for etterbehandling av eksos som er konstruert for å redusere utslipp av 
forurensende partikler (PT) ved hjelp av mekanisk eller aerodynamisk separasjon, diffusjons- eller inertseparasjon,

«forurensende partikler» materiale som samles opp på et fastsatt filtermateriale etter at eksosen er fortynnet med ren, filtrert luft slik 
at temperaturen ikke overstiger 325 K (52 °C),

«belastningsgrad» andelen av høyeste dreiemoment ved et gitt motorturtall,

«periodisk regenerering» den regenereringsprosessen i en utslippskontrollinnretning som forekommer periodisk etter mindre enn 100 
timer normal motordrift. I forbindelse med regenereringssykluser kan utslippsgrensene overskrides,

«fast standardinnstilling for utslippsnivå» en AECS som aktiveres når OBD-systemet oppdager en funksjonssvikt i ECS, som fører til 
at feilindikatoren (MI) aktiveres, og som er uavhengig av inngangssignalet fra delen eller systemet som har funksjonssvikt,

«kraftuttak» et uttak drevet av motoren, beregnet på å drive tilleggsutstyr montert i kjøretøyet,

«reagens» et middel som oppbevares i en beholder om bord i kjøretøyet og som (etter behov) tilføres systemet for etterbehandling av 
eksos når det sendes et signal fra utslippskontrollsystemet,

«rekalibrering» en finjustering av en naturgassdrevet motor med det formål å gi motoren samme ytelse (effekt, drivstofforbruk) i et 
annet naturgassområde,

«referanseturtall (nref)» den 100 prosents turtallsverdi som skal brukes til å denormalisere de relative turtallsverdiene i ETC-prøvingen, 
som angitt i vedlegg III tillegg 2 til dette direktiv«reaksjonstid» forskjellen i tid mellom en rask endring i den delen som skal måles på 
referansepunktet og en passende endring i målesystemets reaksjon, hvorved endringen i den målte delen er minst 60 % FS og inntreffer 
på mindre enn 0,1 sekund. Systemets reaksjonstid (t90) består av systemets forsinkelsestid og dets stigningstid (se også ISO 16183),

«stigningstid» tiden mellom 10 % og 90 % reaksjon av endelig avlest verdi (t90 — t10). Dette er instrumentets reaksjonstid etter at den 
delen som skal måles, har nådd instrumentet. For stigningstiden defineres prøvetakingssonden som referansepunkt,

«selvtilpasningsevne» en motors evne til å holde forholdet luft/drivstoff konstant,

«røyk» partikler som føres med i eksosstrømmen fra en dieselmotor, og som absorberer, reflekterer eller bryter lys,

«prøvingssyklus» en sekvens av prøvingspunkter som hvert er definert med et bestemt turtall og dreiemoment som motoren skal 
overholde ved stasjonær driftstilstand (ESC-prøving) eller ikke-stasjonær driftstilstand (ETC- og ELR-prøving),

«dreiemomentbegrenser» en innretning som begrenser motorens største dreiemoment midlertidig,

«omdanningstid» tiden som går fra det inntreffer en endring i den delen som skal måles ved prøvetakingssonden, og en reaksjonstid for 
systemet på 50 % av endelig avlest verdi (t50). Omdanningstiden brukes til å justere signalene fra de forskjellige måleinstrumentene,
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«levetid» for kjøretøyer og motorer som er typegodkjent i samsvar med enten rad B1, rad B2 eller rad C i tabellen i nr. 6.2.1 i dette 
vedlegg, den relevante avstanden/tiden som er definert i artikkel 3 (holdbarheten til utslippskontrollsystemer) i dette direktiv når de 
relevante utslippsgrensene for gass, partikler og røyk skal overholdes som ledd i typegodkjenningen,

«Wobbetall (nedre Wl eller øvre Wu)» forholdet mellom den likeverdige brennverdien for en gass per volumenhet og kvadratroten av 
gassens relative densitet ved samme referansevilkår:

«λ-forskyvningsfaktor (Sλ)» et uttrykk som beskriver motorstyringssystemets nødvendige fleksibilitet med hensyn til en endring 
av luftoverskuddstallet λ dersom motoren bruker en gass med en annen sammensetning enn ren metan (se vedlegg VII vedrørende 
beregningen av Sλ).

2.2. Symboler, forkortelser og internasjonale standarder

2.2.1. Symboler for prøvingsparametrer

Symbol Enhet Betegnelse

Ap m2 Tverrsnittsareal av den isokinetiske prøvesonden

Ae m2 Tverrsnittsareal av eksosrøret

c ppm/vol. % Konsentrasjon

Cd — Utslippsfaktor for SSV-CVS

C1 — Hydrokarbon uttrykt som karbon 1-ekvivalent

d m Diameter

D0 m3/s PDP-kalibreringskurvens skjæring med ordinataksen

D — Fortynningsfaktor

D — Konstant i Bessel-funksjonen

E — Konstant i Bessel-funksjonen

EE — Virkningsgrad for etan

EM — Virkningsgrad for metan

EZ g/kWh Interpolert verdi av NOx-utslipp i kontrollpunktet

f 1/s Hyppighet

fa — Laboratoriets atmosfæriske faktor

fc s-1 Bessel-filterets avreguleringsfrekvens

Fs — Støkiometrisk faktor

H MJ/m3 Brennverdi

Ha g/kg Absolutt fuktighet i innsugingsluft

Hd g/kg Absolutt fuktighet i fortynningsluft

i — Indeks som angir en enkelt prøvingsfase eller en momentan måling

K — Bessel-konstant

k m-1 Lysabsorpsjonskoeffisient

kf Drivstoffspesifikk faktor for korreksjon fra tørr til våt

kh,D — Fuktighetskorreksjonsfaktor for NOx for dieselmotorer

kh,G — Fuktighetskorreksjonsfaktor for NOx for gassmotorer

KV CFV-kalibreringsfunksjon

kW,a — Korreksjonsfaktor for innsugingsluft (fra tørr til våt basis)

kW,d — Korreksjonsfaktor for fortynningsluft (fra tørr til våt basis)

kW,e — Korreksjonsfaktor for fortynnet eksos (fra tørr til våt basis)



16.7.2009 Nr. 39/245EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Symbol Enhet Betegnelse

kW,r — Korreksjonsfaktor for råeksos (fra tørr til våt basis)

L % Dreiemoment i prosent av største dreiemoment for prøvingsmotoren

La m Effektiv optisk veilengde

Mra g/mol Innsugingsluftens molekylmasse

Mre g/mol Eksosens molekylmasse

md kg Masse av fortynningsluftprøve som føres gjennom partikkelprøvetakingsfiltrene

med kg Samlet fortynnet masse av eksos gjennom hele syklusen

medf kg Masse av ekvivalent fortynnet eksos gjennom hele syklusen

mew kg Samlet masse av eksos gjennom hele syklusen

mf mg Masse av oppsamlet partikkelprøve

mf,d mg Masse av partikkelprøve fra oppsamlet fortynningsluft

mgass g/h eller g Indeks som angir massestrøm for gassutslipp

mse kg Prøvemasse gjennom hele syklusen 

msep kg Masse av den fortynnede eksosprøven som føres gjennom 
partikkelprøvetakingsfiltrene

mset kg Masse av den dobbelfortynnede eksosprøven som føres gjennom 
partikkelprøvetakingsfiltrene

mssd kg Masse av sekundær fortynningsluft

N % Opasitet

NP — PDPs samlede antall omdreininger i syklusen

NP,i — PDPs samlede antall omdreininger i et tidsintervall

n min-1 Motorturtall

np s-1 PDPs turtall

nhi min-1 Høyt motorturtall

nlo min-1 Lavt motorturtall

nref min-1 Referansemotorturtall for ETC-prøving

pa kPa Metningsdamptrykk i innsugingsluften i motoren

pb kPa Totalt atmosfærisk trykk

pd kPa Metningsdamptrykk i fortynningsluften

pp kPa Absolutt trykk

pr kPa Vanndamptrykk etter kjølebad

ps kPa Atmosfærisk trykk (tørre forhold)

p1 kPa Trykkfall ved pumpeinntak

P(a) kW Effekt absorbert av hjelpeutstyret som skal være montert under prøving

P(b) kW Effekt absorbert av hjelpeutstyret som skal være demontert under prøving

P(n) kW Nettoeffekt, ukorrigert

P(m) kW Effekt målt i prøvingsbenk

qmaw kg/h eller kg/s Massestrøm av innsugingsluft (våte forhold)

qmad kg/h eller kg/s Massestrøm av innsugingsluft (tørre forhold)

qmdw kg/h eller kg/s Massestrøm av fortynningsluft (våte forhold)

qmdew kg/h eller kg/s Massestrøm av fortynnet eksos (våte forhold)

qmdew,i kg/s Øyeblikkelig CVS-massestrøm (våte forhold)

qmedf kg/h eller kg/s Ekvivalent massestrøm av fortynnet eksos (våte forhold)

qmew kg/h eller kg/s Massestrøm av eksos (våte forhold)
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Symbol Enhet Betegnelse

qmf kg/h eller kg/s Massestrøm av drivstoff

qmp kg/h eller kg/s Massestrøm av partikkelprøve

qvs dm3/min Prøvestrømhastighet til analyseenhet

qvt cm3/min Sporgasstrøm

Ω — Bessel-konstant

Qs m3/s PDP/CFV-CVS-volumstrøm

QSSV m3/s SSV-CVS-volumstrøm

ra — Forhold mellom tverrsnittsareal i isokinetisk sonde og eksosrør

rd — Fortynningsforhold

rD — Diameterforhold for SSV-CVS

rp — Trykkforhold for SSV-CVS

rs — Prøveforhold

Rf — FID-responsfaktor

ρ kg/m3 Densitet

S kW Dynamometerinnstilling

Si m-1 Øyeblikkelig røyktetthet

Sλ — λ-forskyvningsfaktor

T K Absolutt temperatur

Ta K Absolutt temperatur i innsugingsluft

t s Måletid

te s Elektrisk reaksjonstid

tf s Filterreaksjonstid for Bessel-funksjon

tp s Fysisk reaksjonstid

Δt s Tidsrom mellom etterfølgende røyktetthetsdata (= 1/prøvetakingsfrekvens)

Δti s Tidsintervall for øyeblikkelig CVS-strøm

τ % Røyktransmittans

u — Forholdet mellom gassbestanddelens og eksosens densitet

V0 m3/rev PDP-gassvolum som pumpes per omdreining

Vs l Analyseenhetens systemvolum

W — Wobbetall

Wact kWh Faktisk arbeid utført i løpet av ETC-prøvingssyklus

Wref kWh Referansearbeid utført i løpet av ETC-prøvingssyklus

WF — Vektfaktor

WFE — Effektiv vektfaktor

X0 m3/rev Kalibreringsfunksjon for PDPs volumhastighet

Yi m-1 1 s Bessel-gjennomsnitt av røyktetthet

(**) EUT L 313 av 29.11.2005, s. 1.
(***) Artikkel 4 nr. 1 i dette direktiv inneholder bestemmelser om overvåking av større funksjonsfeil i stedet for overvåking av forringelsen eller tapet 

av katalysatorens/filterets effektivitet i et system for etterbehandling av eksos. Eksempler på større funksjonsfeil er gitt i nr. 3.2.3.2 og 3.2.3.3 i 
vedlegg IV til direktiv 2005/78/EF.

(****) EFT L 375 av 31.12.1980, s. 46. Direktivet sist endret ved direktiv 1999/99/EF (EFT L 334 av 28.12.1999, s. 32).»

c) Tidligere nr. 2.32.2 og 2.32.3 blir henholdsvis nr. 2.2.2 og 2.2.3.
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d) Nytt nr. 2.2.4 og 2.2.5 skal lyde:

«2.2.4. Symboler for drivstoffsammensetning

wALF drivstoffets hydrogeninnhold, masseprosent

wBET drivstoffets karboninnhold, masseprosent

wGAM drivstoffets svovelinnhold, masseprosent

wDEL drivstoffets nitrogeninnhold, masseprosent

wEPS drivstoffets oksygeninnhold, masseprosent

α molarforhold for hydrogen (H/C)

β molarforhold for karbon (C/C)

γ molarforhold for svovel (S/C)

δ molarforhold for nitrogen (N/C)

ε molarforhold for oksygen (O/C)

som gjelder et drivstoff CβHαOεNδSγ

β = 1 for karbonbasert drivstoff, β = 0 for hydrogendrivstoff.

2.2.5. Standarder som det vises til i dette direktiv

ISO 15031-1 ISO 15031-1: 2001 Road vehicles – Communication between vehicle and external equipment for 
emissions related diagnostics – Part 1: General information.

ISO 15031-2 ISO/PRF TR 15031-2: 2004 Road vehicles – Communication between vehicle and external 
equipment for emissions related diagnostics – Part 2: Terms, definitions, abbreviations and 
acronyms.

ISO 15031-3 ISO 15031-3: 2004 Road vehicles – Communication between vehicle and external equipment 
for emissions related diagnostics – Part 3: Diagnostic connector and related electrical circuits, 
specification and use.

SAE J1939-13 SAE J1939-13: Off-Board Diagnostic Connector.

ISO 15031-4 ISO DIS 15031-4.3: 2004 Road vehicles – Communication between vehicle and external equipment 
for emissions related diagnostics – Part 4: External test equipment.

SAE J1939-73 SAE J1939-73: Application Layer – Diagnostics.

ISO 15031-5 ISO DIS 15031-5.4: 2004 Road vehicles – Communication between vehicle and external equipment 
for emissions related diagnostics – Part 5: Emissions-related diagnostic services.

ISO 15031-6 ISO DIS 15031-6.4: 2004 Road vehicles – Communication between vehicle and external equipment 
for emissions related diagnostics – Part 6: Diagnostic trouble code definitions.

SAE J2012 SAE J2012: Diagnostic Trouble Code Definitions Equivalent to ISO/DIS 15031-6, April 30, 2002.

ISO 15031-7 ISO 15031-7: 2001 Road vehicles – Communication between vehicle and external equipment for 
emissions related diagnostics – Part 7: Data link security.

SAE J2186 SAE J2186: E/E Data Link Security, dated October 1996.

ISO 15765-4 ISO 15765-4: 2001 Road vehicles – Diagnostics on Controller Area Network (CAN) – Part 4: 
Requirements for emissions-related systems.

SAE J1939 SAE J1939: Recommended Practice for a Serial Control and Communications Vehicle Network.

ISO 16185 ISO 16185: 2000 Road vehicles – Engine family for homologation.

ISO 2575 ISO 2575: 2000 Road vehicles – Symbols for controls, indicators and tell-tales.

ISO 16183 ISO 16183: 2002 Heavy duty engines – Measurement of gaseous emissions from raw exhaust gas 
and of particulate emissions using partial flow dilution systems under transient test conditions.»

e) Nr. 3.1.1 skal lyde:

«3.1.1. Søknad om typegodkjenning av en motortype eller motorfamilie med hensyn til utslipp av forurensende gasser og partikler for 
dieselmotorer og med hensyn til utslipp av forurensende gasser for gassmotorer, samt levetid og egendiagnosesystem (OBD), skal 
innsendes av motorprodusenten eller en representant med behørig fullmakt.

 Dersom søknaden gjelder en motor som er utstyrt med et egendiagnosesystem (OBD), skal kravene i nr. 3.4 være oppfylt.»
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f) Nr. 3.2.1 skal lyde:

«3.2.1. Søknad om typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til utslipp av forurensende gasser og partikler fra dets dieselmotor eller 
dieselmotorfamilie og med hensyn til utslipp av forurensende gasser fra dets gassmotor eller gassmotorfamilie, samt levetid og 
egendiagnosesystem (OBD), skal innsendes av kjøretøyprodusenten eller en representant med behørig fullmakt.

 Dersom søknaden gjelder en motor som er utstyrt med et egendiagnosesystem (OBD), skal kravene i nr. 3.4 være oppfylt.»

g) Nytt nr. 3.2.3 skal lyde:

«3.2.3. Produsenten skal levere en beskrivelse av feilindikatoren (MI) som OBD-systemet bruker for å underrette føreren av kjøretøyet om 
feil.

 Produsenten skal levere en beskrivelse av indikatoren og varselmetoden som brukes for å underrette en fører av kjøretøyet om mangel 
på en påkrevd reagens.»

h) Nr. 3.3.1 skal lyde:

«3.3.1. Søknad om typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til utslipp av forurensende gasser og partikler fra dets godkjente dieselmotor eller 
dieselmotorfamilie og med hensyn til utslipp av forurensende gasser fra dets godkjente gassmotor eller gassmotorfamilie, samt levetid og 
egendiagnosesystem (OBD), skal innsendes av kjøretøyprodusenten eller en representant med behørig fullmakt.»

i) Nytt nr. 3.3.3 skal lyde:

«3.3.3. Produsenten skal levere en beskrivelse av feilindikatoren (M1) som OBD-systemet bruker for å underrette føreren av kjøretøyet om 
feil.

 Produsenten skal levere en beskrivelse av indikatoren og varselmetoden som brukes for å underrette føreren av kjøretøyet om mangel på 
en påkrevd reagens.»

j) Nytt nr. 3.4 skal lyde:

«3.4. Egendiagnosesystem

3.4.1 Søknaden om godkjenning av en motor utstyrt med et egendiagnosesystem (OBD) skal ledsages av opplysningene som kreves i nr. 9 i 
tillegg 1 til vedlegg II (beskrivelse av den representative motoren) og/eller nr. 6 i tillegg 3 til vedlegg II (beskrivelse av en motortype 
i motorfamilien) sammen med:

3.4.1.1. detaljerte skriftlige opplysninger med utfyllende spesifikasjoner av OBD-systemets funksjoner, herunder en oversikt over samtlige 
relevante deler i motorens utslippskontrollsystem, dvs. følere, aktuatorer og deler som overvåkes av OBD-systemet,

3.4.1.2. i aktuelle tilfeller en erklæring fra produsenten om parametrene som brukes som grunnlag for overvåking av større funksjonsfeil, og 
i tillegg:

3.4.1.2.1. skal produsenten levere til den tekniske instansen en beskrivelse av potensielle feil i utslippskontrollsystemet som vil påvirke 
utslippene. Disse opplysningene skal drøftes og føre til en avtale mellom den tekniske instansen og kjøretøyprodusenten,

3.4.1.3. i aktuelle tilfeller en beskrivelse av kommunikasjonsgrensesnittet (maskinvare og meldinger) mellom motorens elektroniske 
styreenhet (EECU) og andre drivaggregater eller styreenheter for kjøretøy når de utvekslede opplysningene kan påvirke 
utslippskontrollsystemets funksjon,

3.4.1.4. eventuelle kopier av andre typegodkjenninger med relevante data for å kunne utvide typegodkjenninger,

3.4.1.5. eventuelle opplysninger om motorfamilien som nevnt i nr. 8 i dette vedlegg.

3.4.1.6. Produsenten skal beskrive de forholdsreglene som er truffet for å hindre inngrep i og endring i EECU eller eventuelle 
grensesnittparametrer nevnt i nr. 3.4.1.3.»

k) I nr. 5.1.3 utgår fotnoten.
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l) Nr. 6.1 skal lyde:

«6.1. Generelt

6.1.1. Utslippskontrollutstyr

6.1.1.1. Deler som eventuelt kan påvirke utslippet av forurensende gasser og partikler fra dieselmotorer og gassmotorer, skal være konstruert, 
bygd, montert og installert på en slik måte at motoren i normal bruk tilfredsstiller kravene i dette direktiv.

6.1.2. Bruk av en alternativ kontrollstrategi er forbudt.

6.1.2.1. Bruk av en motor med flere innstillingsmuligheter er forbudt inntil det er fastsatt hensiktsmessige og klare bestemmelser om slike 
motorer i dette direktiv(*).

6.1.3. Utslippskontrollstrategi

6.1.3.1. Alle konstruksjonselementer og elementer i utslippskontrollstrategien som kan påvirke utslippet av forurensende gasser og 
partikler fra dieselmotorer og utslippet av forurensende gasser fra gassmotorer, skal være konstruert, bygd, montert og installert 
på en slik måte at motoren i normal bruk tilfredsstiller kravene i dette direktiv. Utslippskontrollstrategi består av en grunnleggende 
utslippskontrollstrategi (BECS) og vanligvis én eller flere hjelpestrategier for utslippskontroll (AECS).

6.1.4. Krav til grunnleggende utslippskontrollstrategi

6.1.4.1. Den grunnleggende utslippskontrollstrategien (BECS) skal være konstruert slik at motoren i normal bruk tilfredsstiller kravene i dette 
direktiv. Normal bruk er ikke begrenset til driftsforholdene som er angitt i nr. 6.1.5.4.

6.1.5. Krav til hjelpestrategi for utslippskontroll

6.1.5.1. En hjelpestrategi for utslippskontroll (AECS) kan monteres på en motor eller i et kjøretøy dersom denne strategien:

utelukkende aktiveres under andre driftsforhold enn dem som er angitt i nr. 6.1.5.4, for formålene angitt i nr. 6.1.5.5,– 

 eller

aktiveres bare unntaksvis under de driftsforholdene som er angitt i nr. 6.1.5.4, for formålene angitt i nr. 6.1.5.6, og ikke lenger – 
enn det som kreves for disse formålene.

6.1.5.2. En hjelpestrategi for utslippskontroll (AECS) som aktiveres under de driftsforholdene som er angitt i nr. 6.1.5.4, og som fører 
til at det brukes en annen eller endret utslippskontrollstrategi (ECS) enn den som vanligvis blir benyttet under de relevante 
utslippsprøvingssyklusene, vil være tillatt dersom det i samsvar med kravene i nr. 6.1.7 fullt ut påvises at tiltaket ikke reduserer 
utslippskontrollsystemets effektivitet permanent. I alle andre tilfeller skal en slik strategi anses som en alternativ kontrollstrategi.

6.1.5.3. En hjelpestrategi for utslippskontroll (AECS) som aktiveres under andre driftsforhold enn dem som er angitt i nr. 6.1.5.4, vil 
være tillatt dersom det i samsvar med kravene i nr. 6.1.7 fullt ut påvises at tiltaket er det nødvendige minstekravet i henhold til 
nr. 6.1.5.6 med hensyn til miljøvern og andre tekniske aspekter. I alle andre tilfeller skal en slik strategi anses som en alternativ 
kontrollstrategi.

6.1.5.4. Som fastsatt i nr. 6.1.5.1 skal følgende driftsforhold gjelde for stasjonære og ikke-stasjonære motortilstander:

i en høyde på høyst 1 000 moh. (eller tilsvarende atmosfærisk trykk på 90 kPa),– 

  og

omgivelsestemperatur på 275-303 K (2-30 °C)(*)(**),– 

  og

temperatur på motorens kjølemiddel på 343-373 K (70-100 °C).– 
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6.1.5.5. En hjelpestrategi for utslippskontroll (AECS) kan monteres på en motor eller i et kjøretøy, forutsatt at den aktuelle AECS omfattes 
av den aktuelle typegodkjenningsprøvingen og aktiveres i samsvar med nr. 6.1.5.6.

6.1.5.6. AECS aktiveres:

bare av signaler fra selve kjøretøyet for å beskytte motorsystemet (herunder luftkontrollinnretning) og/eller kjøretøyet mot – 
skader,

 eller

for driftssikkerhet, fast standardinnstilling for utslippsnivå og nøddriftsstrategier,– 

 eller

for å hindre altfor store utslipp, i forbindelse med kaldstart eller oppvarming av motoren,– 

 eller

dersom den brukes til å redusere på kontrollen av et regulert forurensende stoff under særlige omgivelses- eller driftsforhold – 
for å sikre at alle andre regulerte forurensende stoffer holder seg innenfor utslippsgrenseverdiene som gjelder for den aktuelle 
motoren. Den overordnede virkningen av en slik AECS går ut på å kompensere for naturlig forekommende fenomener på en slik 
måte at det sikrer en akseptabel kontroll over alle bestanddeler i utslippene.

6.1.6. Krav til dreiemomentbegrensere

6.1.6.1. En dreiemomentbegrenser tillates dersom den oppfyller kravene i nr. 6.1.6.2. eller 6.5.5. I alle andre tilfeller skal en 
dreiemomentbegrenser anses som en alternativ kontrollstrategi.

6.1.6.2 En dreiemomentbegrenser kan monteres på en motor eller i et kjøretøy, forutsatt at:

dreiemomentbegrenseren aktiveres bare av signaler fra selve kjøretøyet for å beskytte drivaggregatet eller kjøretøykonstruksjonen – 
mot skader og/eller med henblikk på sikkerhet, eller for aktivering av kraftuttaket når kjøretøyet står stille, eller for å sikre at 
deNOx-systemet fungerer korrekt,

 og

dreiemomentbegrenseren aktiveres bare midlertidig,– 

 og

dreiemomentbegrenseren ikke endrer utslippskontrollstrategien (ECS),– 

 og

for beskyttelse av kraftuttaket eller drivaggregatet er dreiemomentet begrenset til en fast verdi, som er uavhengig av – 
motorturtallet, samtidig som dreiemomentet ved full belastning aldri overskrides,

 og

at den aktiveres på samme måte for å begrense ytelsen til et kjøretøy for å oppmuntre føreren til å treffe de tiltakene som kreves – 
for at begrensningen av NOx i motoren fungerer korrekt.

6.1.7. Særlige krav til elektroniske utslippskontrollsystemer

6.1.7.1. Krav til dokumentasjon

 Produsenten skal levere en dokumentasjonspakke som omfatter alle konstruksjonselementer og utslippskontrollstrategier (ECS), 
samt dreiemomentbegrensere i motorsystemet og metodene for å kontrollere utgangsvariablene, uansett om dette gjøres direkte eller 
indirekte. Dokumentasjonen skal bestå av to deler:

a) Den formelle dokumentasjonspakken, som skal leveres til den tekniske instansen samtidig med at søknaden om typegodkjenning 
blir innsendt, skal inneholde en fullstendig beskrivelse av ECS og eventuelt av dreiemomentbegrenseren. Denne dokumentasjonen 
kan være kortfattet, forutsatt at det framgår av den at alle utgangsverdier er tillatt i henhold til et skjema over alle alternative 
inngangsverdier for den enkelte enheten. Disse opplysningene skal vedlegges dokumentasjonen som kreves i nr. 3 i dette 
vedlegg.
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b) Ytterligere opplysninger som viser parametrene som blir endret av en eventuell hjelpestrategi for utslippskontroll (AECS) og 
grensevilkårene for når AECS aktiveres. De ytterligere opplysningene skal inneholde en beskrivelse av drivstoffstyringssystemets 
logikk, innstillingsstrategier og omkoplingspunkter for alle driftstilstander. Den skal også inneholde en beskrivelse av 
dreiemomentbegrenseren beskrevet i nr. 6.5.5 i dette vedlegg.

 Disse opplysningene skal også inneholde en begrunnelse for bruken av en eventuell AECS og omfatte ytterligere opplysninger og 
prøvingsdata som viser hvilken virkning en eventuell AECS som er montert på motoren eller i kjøretøyet, har på eksosutslippet. 
Begrunnelsen for bruken av en AECS kan være basert på prøvingsdata og/eller en grundig teknisk analyse.

 Disse ytterligere opplysningene skal være strengt fortrolige og skal på anmodning gjøres tilgjengelige for typegodkjenningsmyndigheten. 
Typegodkjenningsmyndigheten skal holde dette materialet fortrolig.

6.1.8. Særlige krav for typegodkjenning av motorer i henhold til rad A i tabellene i nr. 6.2.1 (motorer som vanligvis ikke gjennomgår ETC-
prøving)

6.1.8.1. For å kunne kontrollere om en strategi eller et tiltak skal anses som en alternativ kontrollstrategi i samsvar med definisjonene gitt i 
nr. 2, kan typegodkjenningsmyndigheten og/eller den tekniske instansen be om ytterligere en NOx-kontrollmåling innenfor rammen 
av ETC-prøvingen, som kan utføres i forbindelse med typegodkjenningsprøvingen eller kontrollen av produksjonssamsvar.

6.1.8.2. Når det skal kontrolleres om en strategi eller et tiltak skal anses som en alternativ kontrollstrategi i samsvar med definisjonene gitt i 
nr. 2, skal en tilleggsmargin på 10 % godtas når det gjelder den aktuelle grenseverdien for NOx.

6.1.9. Overgangsbestemmelser om utvidelse av typegodkjenning finnes i nr. 6.1.5 i vedlegg I til direktiv 2001/27/EF.

 Det eksisterende typegodkjenningsnummeret vil være gyldig fram til 8. november 2006. I tilfelle utvidelse er det bare løpenummeret 
som angir godkjenningsnummeret for utvidelsen, som endres som følger:

 Et eksempel på annen utvidelse av den fjerde typegodkjenningen som svarer til ikrafttredelsesdato A, utstedt av Tyskland:

e1*88/77*2001/27A*0004*02

6.1.10. Bestemmelser om sikkerhet for elektroniske systemer

6.1.10.1. Kjøretøyer med datastyrt utslippskontroll skal ha funksjoner som hindrer andre endringer enn endringer godkjent av produsenten. 
Produsenten skal godkjenne endringer dersom disse er nødvendige for diagnostisering, vedlikehold, inspeksjon, ettermontering eller 
reparasjon av kjøretøyet. All omprogrammerbar datakode eller alle driftsparametrer skal være sikret mot ulovlige inngrep og skal 
være minst like godt beskyttet som fastsatt i bestemmelsene i ISO 15031-7 (SAE J2186), forutsatt at utvekslingen av sikkerhetsdata 
foretas ved hjelp av protokollene og diagnostiseringskontakten som er foreskrevet i nr. 6 i vedlegg IV til direktiv 2005/78/EF. Alle 
avtakbare minnebrikker skal være innkapslet, plassert i en lukket beholder eller beskyttet av elektroniske algoritmer og skal ikke 
kunne skiftes ut uten bruk av spesialverktøy og -prosedyrer.

6.1.10.2. Datakodede driftsparametrer for motoren skal ikke kunne endres uten bruk av spesialverktøy og -prosedyrer (loddede eller 
innkapslede datakomponenter eller forseglede (eller loddede) datainnfatninger).

6.1.10.3. Produsenten skal treffe nødvendige tiltak for å beskytte innstillingen for høyeste drivstofftilførsel mot ulovlige inngrep mens 
kjøretøyet er i bruk.

6.1.10.4. Produsentene kan søke godkjenningsmyndigheten om unntak fra ett av disse kravene for kjøretøyer som det kan antas ikke trenger 
beskyttelse. Kriteriene som godkjenningsmyndigheten vil vurdere ved en slik søknad, vil omfatte, men ikke være begrenset til, 
tilgjengelighet av ytelsesbrikker, kjøretøyets høyeste ytelse og forventede salgstall for kjøretøyet.

6.1.10.5. Produsenter som bruker systemer med programmerbar datakode (f.eks. elektrisk slettbart programmerbart leseminne, EEPROM), 
skal hindre at uvedkommende foretar omprogrammering. Produsentene skal ta i bruk strategier for ekstra beskyttelse mot ulovlige 
inngrep og skrivebeskyttelse som krever elektronisk tilgang til en ekstern datamaskin drevet av produsenten. Alternative metoder 
som gir tilsvarende grad av beskyttelse mot ulovlige inngrep, kan godkjennes av myndigheten.»

____________________
(*) Kommisjonen vil avgjøre om det er nødvendig å fastsette særlige tiltak for motorer med flere innstillingsmuligheter i dette direktiv 

samtidig som den tar stilling til et forslag vedrørende kravene i artikkel 10 i dette direktiv.
(**) Inntil 1. oktober 2008 gjelder følgende: «omgivelsestemperatur på 279-303 K (6-30 °C).»
(***) Dette temperaturområdet vil bli vurdert på nytt som del av gjennomgåelsen av dette direktiv med særlig vektlegging av om den lavere 

temperaturgrensen er hensiktsmessig.»
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m) Innledningen i nr. 6.2 skal lyde:

«6.2. Krav med hensyn til utslipp av forurensende gasser og partikler og røyk

For typegodkjenning til rad A i tabellene i nr. 6.2.1 skal utslippene bestemmes ved ESC- og ELR-prøving for konvensjonelle 
dieselmotorer, herunder motorer utstyrt med elektronisk drivstoffinnsprøyting, eksosresirkulering og/eller oksidasjonskatalysator. 
Dieselmotorer med avanserte systemer for etterbehandling av eksos, herunder deNOx-katalysatorer og/eller partikkelfeller, skal i 
tillegg gjennomgå ETC-prøving.

For typegodkjenningsprøving i henhold til enten rad B1 eller B2 eller rad C i tabellene i nr. 6.2.1 skal utslippene bestemmes ved 
ESC-, ELR- og ETC-prøving.

For gassmotorer skal gassutslippene bestemmes ved ETC-prøving.

Prøvingsmetodene for ESC- og ELR-prøving er beskrevet i vedlegg III tillegg 1, mens prøvingsmetoden for ETC-prøving er 
beskrevet i vedlegg III tillegg 2 og 3.

Utslipp av forurensende gasser og eventuelt partikler og røyk fra motoren som er innlevert for prøving, skal måles etter metodene 
beskrevet i vedlegg III tillegg 4. Vedlegg V beskriver de anbefalte analysesystemene for forurensende gasser, de anbefalte 
partikkelprøvetakingssystemene og det anbefalte røykmålingssystemet.

Andre systemer eller analysatorer kan godkjennes av den tekniske instansen dersom det viser seg at de gir likeverdige resultater for 
den aktuelle prøvingssyklusen. Bestemmelsen av systemenes likeverdighet skal skje på grunnlag av en korrelasjonsundersøkelse 
av 7 par (eller flere) stikkprøver av systemet som vurderes, og ett av referansesystemene i dette direktiv. For partikkelutslipp 
er det bare systemet for fullstrømsfortynning eller systemet for delstrømsfortynning som oppfyller kravene i ISO 16183, som 
anerkjennes som likeverdige referansesystemer. Med «resultater» menes de spesifikke utslippsverdiene målt under syklusen. 
Korrelasjonsundersøkelsen skal utføres ved samme laboratorium, på samme prøvingsstand og på samme motor, og bør fortrinnsvis 
foretas parallelt. Om gjennomsnittet av stikkprøveparene er likeverdige, skal bestemmes ved F-prøvings- og t-prøvingsstatistikk som 
beskrevet i tillegg 4 til dette vedlegg, som er registrert under disse laboratorie-, prøvingskammer- og motorforholdene. Store utslag 
skal bestemmes i samsvar med ISO 5725 og utelukkes fra databasen. For at et nytt system skal kunne innlemmes i dette direktiv, skal 
bestemmelsen av likeverdighet baseres på beregning av repeterbarhet og reproduserbarhet som beskrevet i ISO 5725.»

n) Nye nr. 6.3, 6.4 og 6.5 skal lyde:

«6.3. Holdbarhets- og forringelsesfaktorer

6.3.1. I forbindelse med dette direktiv skal produsenten bestemme forringelsesfaktorene som skal brukes for å vise at utslippene av gass 
og partikler fra en motorfamilie eller fra en familie av systemer for etterbehandling av eksos, fortsatt samsvarer med de aktuelle 
utslippsgrensene som er nevnt i tabellene i nr. 6.2.1 til dette vedlegg, i den relevante holdbarhetsperioden fastsatt i artikkel 3 i dette 
direktiv.

6.3.2. Framgangsmåtene for å vise at en motorfamilie eller en familie av systemer for etterbehandling av eksos overholder de relevante 
utslippsgrensene i den aktuelle holdbarhetsperioden, er angitt i vedlegg II til direktiv 2005/78/EF.

6.4. Egendiagnosesystem (OBD)

6.4.1. Som fastsatt i artikkel 4 nr. 1 og 2 i dette direktiv, skal dieselmotorer eller kjøretøyer med en dieselmotor være utstyrt med et 
egendiagnosesystem (OBD) for utslippskontroll i samsvar med kravene i vedlegg IV til direktiv 2005/78/EF.

 Som fastsatt i artikkel 4 nr. 2 i dette direktiv, skal gassmotorer eller kjøretøyer med en gassmotor være utstyrt med et 
egendiagnosesystem (OBD) for utslippskontroll i samsvar med kravene i vedlegg IV til direktiv 2005/78/EF.

6.4.2. Produksjon av motorer i mindre antall

 Som alternativ til kravene i dette nummer, kan motorprodusenter med en årlig produksjon på verdensplan av en motortype som 
tilhører en OBD-motorfamilie,

på under 500 enheter i året, få EF-typegodkjenning på grunnlag av kravene i dette direktiv når motoren overvåkes bare for – 
gjennomgang i strømkretsene, og etterbehandlingssystemet overvåkes for større funksjonsfeil,
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på under 50 enheter i året, få EF-typegodkjenning på grunnlag av kravene i dette direktiv når det fullstendige utslippskontrollsystemet – 
(dvs. motoren og etterbehandlingssystemet) overvåkes bare for gjennomgang i strømkretsene.

Typegodkjenningsmyndigheten skal underrette Kommisjonen om omstendighetene i forbindelse med hver typegodkjenning som er 
gitt i henhold til denne bestemmelsen.

6.5. Krav for å sikre at NOx-kontrolltiltakene fungerer korrekt(*)

6.5.1. Generelt

6.5.1.1. Dette nummer gjelder alle motorsystemer, uavhengig av hvilken teknologi som brukes for å overholde utslippsgrenseverdiene angitt 
i tabellene i nr. 6.2.1 i dette vedlegg.

6.5.1.2. Ikrafttredelsesdatoer

 Kravene i nr. 6.5.3, 6.5.4 og 6.5.5 får anvendelse fra 1. oktober 2006 for nye typegodkjenninger, og fra 1. oktober 2007 for alle 
registreringer av nye kjøretøyer.

6.5.1.3. Alle motorsystemer som omfattes av dette nummer, skal konstrueres, bygges og monteres slik at de kan oppfylle disse kravene i 
motorens levetid.

6.5.1.4. Produsenten skal i vedlegg II til dette direktiv gi fullstendige opplysninger om de funksjonelle driftsspesifikasjonene til et 
motorsystem som omfattes av dette nummer.

6.5.1.5. I søknaden om typegodkjenning, dersom motorsystemet krever en reagens, skal produsenten angi spesifikasjonene for alle reagenser 
som forbrukes av et system for etterbehandling av eksos, f.eks. type og konsentrasjoner, driftstemperaturforhold, henvisninger til 
internasjonale standarder osv.

6.5.1.6. Med henvisning til nr. 6.1 skal hvert motorsystem som omfattes av dette nummer, beholde sin utslippskontrollfunksjon under alle 
forhold som normalt forekommer på Den europeiske unions territorium, særlig ved lave omgivelsestemperaturer.

6.5.1.7. I forbindelse med typegodkjenning skal produsenten påvise for den tekniske instansen at for motorsystemer som krever en reagens, 
skal eventuelle utslipp av ammoniakk i den gjeldende utslippsprøvingssyklusen ikke overstige en gjennomsnittsverdi på 25 ppm.

6.5.1.8. For motorsystemer som krever en reagens, skal hver enkelt reagensbeholder som er montert på et kjøretøy, omfatte et middel for 
å ta en prøve av væsken i beholderen. Prøvetakingspunktet skal være lett tilgjengelig uten bruk av spesialverktøy eller særlige 
innretninger.

6.5.2. Vedlikeholdskrav

6.5.2.1. Produsenten skal levere eller sørge for at det blir levert til alle eiere av nye tunge kjøretøyer eller nye tungbilmotorer skriftlige 
instrukser som skal fastslå at dersom kjøretøyets utslippskontrollsystem ikke fungerer korrekt, skal føreren underrettes om et problem 
gjennom feilindikatoren (MI), og motoren skal som følge av dette fungere med redusert ytelse.

6.5.2.2. Instruksene skal opplyse om krav til riktig bruk og vedlikehold av kjøretøyer, herunder når det er relevant, forbruk av reagenser.

6.5.2.3 Instruksene skal utarbeides i et klart og ikke-teknisk språk og på språket i den staten der et nytt tungt kjøretøy eller en ny tungbilmotor 
selges eller registreres.

6.5.2.4. Instruksene skal angi nærmere om kjøretøyets fører skal etterfylle reagenser som forbrukes, mellom de normale serviceintervallene 
og skal angi forventet forbruk av reagens for den aktuelle typen av nytt tungt kjøretøy.

6.5.2.5. I instruksene skal det angis at bruken og etterfyllingen av en påkrevd reagens med de korrekte spesifikasjonene er obligatorisk for 
at kjøretøyet skal oppfylle kravene i samsvarssertifikatet som er utstedt for dette kjøretøyet eller denne motortypen.

6.5.2.6. Instruksene skal fastslå at det kan være straffbart å bruke et kjøretøy som ikke forbruker en eventuell reagens dersom dette er påkrevd 
for å redusere utslippene av forurensende stoffer, og følgelig at eventuelle gunstige vilkår for kjøp eller drift av kjøretøyet som er 
oppnådd i registreringsstaten eller en annen stat der kjøretøyet brukes, derfor kan bli ugyldig.
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6.5.3. Motorsystemets NOx-kontroll

6.5.3.1. Alle feilfunksjoner i motorsystemet med hensyn til NOx-utslippskontroll (for eksempel på grunn av mangel på en påkrevd reagens, 
feilaktig eksosresirkuleringsstrøm eller deaktivering av eksosresirkulering) skal bestemmes ved hjelp av overvåking av NOx-nivået 
med følere plassert i eksosstrømmen.

6.5.3.2. Motorsystemer skal utstyres med en innretning for å bestemme NOx-nivået i eksosstrømmen. Ved eventuelle avvik i NOx-nivået på 
mer enn 1,5 g/kwh over gjeldende grenseverdi angitt i tabell I i nr. 6.2.1 i vedlegg I til dette direktiv, skal føreren bli varslet gjennom 
aktivering av feilindikatoren (MI) (se nr. 3.6.5 i vedlegg IV til direktiv 2005/78/EF).

6.5.3.3. I tillegg skal en uslettelig feilkode som angir årsaken til at NOx overskrider nivåene angitt i nummeret over, lagres i samsvar med nr. 
3.9.2 i vedlegg IV til direktiv 2005/78/EF i minst 400 dager eller 9 600 motordriftstimer.

6.5.3.4. Dersom NOx-nivået overskrider OBD-grenseverdiene angitt i tabellen i artikkel 4 nr. 3 i dette direktiv(*), skal en dreiemomentbegrenser 
redusere ytelsen til motoren i samsvar med kravene i nr. 6.5.5 på en slik måte at føreren av kjøretøyet tydelig oppfatter det. Så lenge 
dreiemomentbegrenseren er aktivert, skal føreren fortsatt gjøres oppmerksom på dette i samsvar med kravene i nr. 6.5.3.2.

6.5.3.5. Når det gjelder motorsystemer som benytter seg av eksosregulering (EGR) og ingen andre etterbehandlingssystemer for utslipp 
av NOx, kan produsenten benytte en alternativ metode til kravene i nr. 6.5.3.1 for å bestemme NOx-nivå. På tidspunktet for 
typegodkjenning skal produsenten vise at den alternative metoden er like rask og nøyaktig for å bestemme NOx-nivået som metoden 
angitt i nr. 6.5.3.1, og at konsekvensene blir de samme som nevnt i nr. 6.5.3.2, 6.5.3.3 og 6.5.3.4.

6.5.4. Reagenskontroll

6.5.4.1. For kjøretøyer som krever bruk av en reagens for å oppfylle kravene i dette nummer, skal føreren underrettes om reagensnivået i 
kjøretøyets reagensbeholder gjennom et særlig mekanisk eller elektronisk signal på kjøretøyets instrumentbord. Dette skal omfatte 
en advarsel når reagensnivået faller til:

under 10 % av beholderen, eller en større prosentdel etter produsentens valg,– 

 eller

under det nivået som tilsvarer den kjøreavstanden som er mulig med den reservedrivstoffmengden som produsenten har angitt.– 

Reagensindikatoren skal være plassert i nærheten av drivstoffindikatoren.

6.5.4.2. Når reagensbeholderen er tom, skal føreren underrettes om dette i samsvar med kravene i nr. 3.6.5 i vedlegg IV til direktiv 2005/78/
EF.

6.5.4.3. Så snart reagensbeholderen er tom, får kravene i nr. 6.5.5 anvendelse i tillegg til kravene i nr. 6.5.4.2.

6.5.4.4. En produsent kan velge å oppfylle kravene i nr. 6.5.4.5-6.5.4.13 som et alternativ til å oppfylle kravene i nr. 6.5.3.

6.5.4.5. Motorsystemer skal omfatte en innretning som kan fastslå om en væske med tilsvarende egenskaper som reagensen og som 
produsenten har angitt og registrert i vedlegg II til dette direktiv, finnes i kjøretøyet.

6.5.4.6. Dersom væsken i reagensbeholderen ikke samsvarer med minstekravene angitt av produsenten og registrert i vedlegg II til dette 
direktiv, får tilleggskravene i nr. 6.5.4.13 anvendelse.

6.5.4.7. Motorsystemer skal omfatte en innretning for å bestemme reagensforbruket og for å sikre ekstern tilgang til opplysninger om 
forbruk.

6.5.4.8. Gjennomsnittlig reagensforbruk og gjennomsnittlig nødvendig reagensforbruk for motorsystemet enten i løpet av den siste 
fullstendige motordriftsperioden på 48 timer eller den perioden som kreves for å forbruke minst 15 liter reagens, etter hva som 
kommer først, skal være tilgjengelig gjennom serieporten på den standardiserte diagnostiseringskontakten (se nr. 6.8.3 i vedlegg IV 
til direktiv 2005/78/EF).
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6.5.4.9. For å overvåke reagensforbruket skal minst følgende parametrer i motoren overvåkes:

reagensnivået i kjøretøyets beholder,– 

reagenstilførsel eller -innsprøyting målt så nært som teknisk mulig til innsprøytingsstedet til et system for etterbehandling av – 
eksos.

6.5.4.10. Ved alle avvik på mer enn 50 % i det gjennomsnittlige reagensforbruket og det gjennomsnittlige nødvendige reagensforbruket for 
motorsystemet i perioden definert i nr. 6.5.4.8, får tiltakene nevnt i nr. 6.5.4.13, anvendelse.

6.5.4.11. Dersom doseringen av reagens avbrytes, får tiltakene nevnt i nr. 6.5.4.13, anvendelse. Dette er ikke påkrevd dersom motorens 
elektroniske styreenhet krever at doseringen avbrytes, fordi motorens driftsvilkår er slik at motorens utslipp ikke krever noen 
dosering av reagens, forutsatt at produsenten klart har underrettet godkjenningsmyndighetene om hva disse driftsvilkårene er.

6.5.4.12. Dersom NOx-nivået overstiger 7,0 g/kWh i ETC-prøvingssyklusen, får tiltakene nevnt i nr. 6.5.4.13, anvendelse.

6.5.4.13.  Når det vises til dette nummer, skal føreren varsles ved aktivering av feilindikatoren (MI) (se nr. 3.6.5 i vedlegg IV til direktiv 
2005/78/EF), og en dreiemomentbegrenser skal redusere motorytelsen i samsvar med kravene i nr. 6.5.5 på en slik måte at føreren 
av kjøretøyet tydelig oppfatter det.

 En uslettelig feilkode som angir årsaken til at dreiemomentbegrenseren aktiveres, skal lagres i samsvar med nr. 3.9.2 i vedlegg IV 
til direktiv 2005/78/EF i minst 400 dager eller 9 600 motordriftstimer.

6.5.5. Tiltak for å hindre ulovlige inngrep i systemer for etterbehandling av eksos

6.5.5.1. I alle motorsystemer som omfattes av dette nummer, skal det finnes en dreiemomentbegrenser som varsler føreren om at 
motorsystemet ikke fungerer riktig eller at kjøretøyet anvendes feil, og dermed oppmuntrer til at eventuelle feil rettes opp raskt.

6.5.5.2. Dreiemomentbegrenseren skal aktiveres når kjøretøyet står stille for første gang etter at noen av forholdene i enten nr. 6.5.3.4, 6.5.4.3, 
6.5.4.6, 6.5.4.10, 6.5.4.11 eller 6.5.4.12 har inntruffet.

6.5.5.3. Når dreiemomentbegrenseren trer i funksjon, skal motorens dreiemoment ikke i noe tilfelle overstige en konstant verdi på:

60 % av dreiemoment ved full belastning, uavhengig av motorturtall, for kjøretøyer i gruppe N3 > 16 tonn, M3/III og M3/B > – 
7,5 tonn,

75 % av dreiemoment ved full belastning, uavhengig av motorturtall, for kjøretøyer i gruppe N1, N2, N3 ≤ 16 tonn, M2, M3/I, – 
M3/II, M3/A og M3/B ≤ 7,5 tonn,

6.5.5.4. Bestemmelser om dreiemomentbegrensning er oppført i nr. 6.5.5.5-6.5.5.6.

6.5.5.5. Detaljerte skriftlige opplysninger med utfyllende spesifikasjoner av dreiemomentbegrenserens funksjoner, skal angis i samsvar med 
kravene til dokumentasjon i nr. 6.1.7.1 i dette vedlegg.

6.5.5.6. Dreiemomentbegrenseren skal deaktiveres når motoren kjører på tomgang, dersom forholdene som gjorde at den ble aktivert, 
ikke lenger er til stede. Dreiemomentbegrenseren skal ikke deaktiveres automatisk dersom årsaken til at den ble aktivert, ikke er 
utbedret.

6.5.5.7. Demonstrasjon av dreiemomentbegrenseren

6.5.5.7.1. Som ledd i søknaden om typegodkjenning fastsatt i nr. 3 i dette vedlegg, skal produsenten demonstrere funksjonen til 
dreiemomentbegrenseren enten gjennom prøving av motor på dynamometer eller ved prøving i et kjøretøy.

6.5.5.7.2. Dersom det skal utføres en prøving av motor på dynamometer, skal produsenten kjøre fortløpende ETC-prøvingssykluser for å 
demonstrere at dreiemomentbegrenseren fungerer, og dessuten aktiveres, i samsvar med kravene i nr. 6.5, og særlig i samsvar med 
kravene i nr. 6.5.5.2 og 6.5.5.3.

6.5.5.7.3. Dersom det skal utføres en kjøretøyprøving, skal kjøretøyet kjøres på vei eller testbane for å demonstrere at dreiemomentbegrenseren 
fungerer, og dessuten aktiveres, i samsvar med kravene i nr. 6.5, og særlig i samsvar med kravene i nr. 6.5.5.2 og 6.5.5.3.

___________________________
(*) Kommisjonen har til hensikt å gjennomgå dette nummer innen 31. desember 2006.
(**) Kommisjonen har til hensikt å gjennomgå disse verdiene innen 31. desember 2005.»
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o) Nr. 8.1 skal lyde:

«8.1. Parametrer for bestemmelse av motorfamilien

Motorfamilien, slik den er bestemt av motorprodusenten, skal oppfylle bestemmelsene i ISO 16185.»

p) Nytt nr. 8.3 skal lyde:

«8.3 Parametrer for bestemmelse av en OBD-motorfamilie

OBD-motorfamilien kan bestemmes ved de grunnleggende konstruksjonsparametrene som skal være felles for alle motorsystemer som 
hører til en familie.

For at motorsystemer skal betraktes som tilhørende den samme OBD-motorfamilien, skal følgende liste med grunnleggende parametrer 
være felles:

metodene for OBD-overvåking,– 

metodene for påvisning av funksjonssvikt,– 

med mindre produsenten ved hjelp av relevant teknisk demonstrasjon eller andre hensiktsmessige framgangsmåter har vist at disse 
metodene er likeverdige.

Merk: motorer som ikke tilhører samme motorfamilie, kan fortsatt tilhøre samme OBD-motorfamilie forutsatt at kriteriene nevnt ovenfor, 
er oppfylt.»

q) Nr. 9.1 skal lyde:

«9.1. Tiltak for å sikre produksjonssamsvar skal treffes i samsvar med bestemmelsene fastsatt i artikkel 10 i direktiv 70/156/EØF. 
Produksjonssamsvar kontrolleres på grunnlag av beskrivelsen i typegodkjenningsdokumentet oppført i vedlegg VI til dette direktiv. 
Ved anvendelse av tillegg 1, 2 eller 3 skal de målte utslippene av forurensende gass og partikler fra motorer som skal kontrolleres for 
produksjonssamsvar, justeres ved å benytte de relevante forringelsesfaktorene for den aktuelle motoren, som angitt i nr. 1.5 i tillegget til 
vedlegg VI.

Nr. 2.4.2 og 2.4.3 i vedlegg X til direktiv 70/156/EØF får anvendelse dersom vedkommende myndigheter ikke er tilfreds med 
produsentens revisjonsprosedyre.»

r) Nytt nr. 9.1.2 skal lyde:

«9.1.2. Egendiagnosesystem (OBD)

9.1.2.1. Dersom OBD-systemets produksjonssamsvar skal kontrolleres, skal kontrollen foretas på følgende måte:

9.1.2.2. Når typegodkjenningsmyndigheten finner at produksjonskvaliteten ikke virker tilfredsstillende, blir en tilfeldig motor tatt ut fra serien 
og underkastet prøvingene beskrevet i vedlegg IV tillegg 1 til direktiv 2005/78/EF. Prøvingene kan utføres på en motor som er innkjørt 
i høyst 100 timer.

9.1.2.3. Produksjonssamsvar anses å være oppnådd dersom denne motoren oppfyller kravene i prøvingene beskrevet i vedlegg IV tillegg 1 til 
direktiv 2005/78/EF.

9.1.2.4 Dersom motoren som er tatt ut fra serien, ikke oppfyller kravene i nr. 9.1.2.2, skal det tas ut en ekstra stikkprøve på fire motorer fra serien 
og underkastes prøvingene beskrevet i vedlegg IV tillegg 1 til direktiv 2005/78/EF. Prøvingene kan utføres på motorer som er innkjørt i 
høyst 100 timer.

9.1.2.5. Produksjonssamsvar anses å være oppnådd dersom minst tre motorer av den ekstra stikkprøven på fire motorer, oppfyller kravene i 
prøvingene beskrevet i vedlegg IV tillegg 1 til direktiv 2005/78/EF.»
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s) Nytt nr. 10 skal lyde:

«10. SAMSVAR FOR KJØRETØYER/MOTORER I BRUK

10.1. I forbindelse med dette direktiv skal det regelmessig foretas samsvarskontroll for kjøretøyer/motorer i bruk i hele levetiden til en motor 
som er montert i et kjøretøy.

10.2. Med henvisning til typegodkjenninger som er gitt for utslipp, er det hensiktsmessig med ytterligere tiltak for å bekrefte at 
utslippskontrollinnretningene er funksjonsdyktige i levetiden til en motor som er montert i et kjøretøy, ved normale driftsforhold.

10.3. Framgangsmåtene som skal følges for samsvar for kjøretøyer/motorer i bruk, er angitt i vedlegg III til direktiv 2005/78/EF.»

t) I tillegg 1 skal nr. 3 lyde:

«3. Følgende framgangsmåte benyttes for hvert av de forurensende stoffene angitt i nr. 6.2.1 i vedlegg I (se figur 2):

der:

L = den naturlige logaritmen for det forurensende stoffets grenseverdi

xi = den naturlige logaritmen for målingen (etter anvendelse av den relevante forringelsesfaktoren) for den i’ende motoren i prøven

s = et anslag over standardavviket for produksjonen (etter at målingenes naturlige logaritme er beregnet)

n = det aktuelle prøveantallet.»

u) I tillegg 2 skal nr. 3 og den innledende setningen i nr. 4 lyde:

«3. Verdiene for de forurensende stoffene angitt i nr. 6.2.1 i vedlegg I, etter anvendelse av den relevante forringelsesfaktoren, anses å følge en 
logaritmisk normalfordeling og bør omformes ved å bestemme den naturlige logaritmen. m0 og m betegner henholdsvis minste og største 
prøveantall (m0 = 3 og m = 32), og n betegner det aktuelle prøveantallet.

4. Dersom de naturlige logaritmene for de målte verdiene (etter anvendelse av den relevante forringelsesfaktoren) i serien er x1, x2, … xi, og L 
er den naturlige logaritmen for det forurensende stoffets grenseverdi, er:»

v) I tillegg 3 skal nr. 3 lyde:

«3. Følgende framgangsmåte benyttes for hvert av de forurensende stoffene angitt i nr. 6.2.1 i vedlegg I (se figur 2):

der:

L = den naturlige logaritmen for det forurensende stoffets grenseverdi

xi = den naturlige logaritmen for målingen (etter anvendelse av den relevante forringelsesfaktoren) for den i’ende motoren i prøven

s = et anslag over standardavviket for produksjonen (etter at målingenes naturlige logaritme er beregnet)

n = det aktuelle prøveantallet.»

w) Nytt tillegg 4 skal lyde:

«Tillegg 4

VURDERING AV SYStEMENES LIKEVERDIGHEt

Vurderingen av om systemene er likeverdige i samsvar med nr. 6.2 i dette vedlegg, skal skje på grunnlag av en korrelasjonsundersøkelse av 
7 par (eller flere) stikkprøver av forsøkssystemet, og ett av de godkjente referansesystemene i dette direktiv, ved hjelp av én eller flere egnede 
prøvingssykluser. De kriteriene for likeverdighet som skal benyttes, skal være F-prøving og den tosidede Student t-prøving.

Denne statistiske metoden undersøker hypotesen om at populasjonens standardavvik og gjennomsnittsverdien for et utslipp målt 
med forsøkssystemet, ikke skiller seg fra standardavviket og populasjonens gjennomsnittsverdi for det gjeldende utslippet målt med 
referansesystemet. Hypotesen skal prøves på grunnlag av et signifikansnivå på 5 % for F- og t-verdiene. De kritiske F- og t-verdiene for 7-10 
stikkprøvepar er angitt i tabellen nedenfor. Dersom F- og t-verdiene beregnet i henhold til formelen nedenfor er større enn de kritiske F- og 
t-verdiene, er forsøkssystemet ikke likeverdig.
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Følgende framgangsmåte skal følges: R og C med senket skrift viser til henholdsvis referanse- og forsøkssystem:

a)  Utfør minst 7 prøver med forsøks- og referansesystemene, helst parallelt. Det vises til antall prøver som nR og nC.

b)  Beregn gjennomsnittsverdiene xR og xC og standardavvikene sR og sC.

c)  Beregn F-verdien som følger:

(den største av de to standardavvikene SR eller SC skal stå i telleren)

d)  Beregn t-verdien som følger:

e)  Sammenlign de beregnede F- og t-verdiene med de kritiske F- og t-verdiene som tilsvarer det antall prøver som er angitt i tabellen 
nedenfor. Dersom det velges større prøvestørrelser, se de statistiske tabellene for et signifikansnivå på 5 % (konfidensgrad på 95 %).

f)  Fastsett frihetsgradene (df) som følger:

for F-prøven: df = nR – 1 / nC – 1

for t-prøven: df = nC + nR – 2

F- og t-verdier for utvalgte prøvestørrelser

Prøvestørrelse F-prøve t-prøve

df Fcrit df tcrit

7 6/6 4,284 12 2,179

8 7/7 3,787 14 2,145

9 8/8 3,438 16 2,120

10 9/9 3,179 18 2,101

g)  Fastsett likeverdigheten som følger:

—  dersom F < Fcrit og t < tcrit, er forsøkssystemet likeverdig med referansesystemet i dette direktiv,

—  dersom F ≥ Fcrit og t ≤ tcrit, er forsøkssystemet forskjellig fra referansesystemet i dette direktiv.»

2)  I vedlegg II gjøres følgende endringer:

a) Nytt nr. 0.7 skal lyde:

 «0.7.  Navn og adresse til produsentens representant:»

b) Tidligere nr. 0.7, 0.8 og 0.9 blir henholdsvis nr. 0.8, 0.9 og 0.10.

c) Nytt nr. 0.11 skal lyde:

 «0.11 For kjøretøyer utstyrt med egendiagnosesystem (OBD), en skriftlig beskrivelse og/eller tegning av feilindikatoren (MI):»
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d) I tillegg 1 gjøres følgende endringer:

i) Nytt nr. 1.20 skal lyde:

«1.20. Motorens elektroniske styreenhet (EECU) (alle motortyper):

1.20.1.  Merke: …

1.20.2.  Type: …

1.20.3.  Identifikasjonsnummer for kalibrering av programvare: …»

ii) Nytt nr. 2.2.1.12 og 2.2.1.13 skal lyde:

«2.2.1.12.  Normalt driftstemperaturområde (K): …

2.2.1.13.  Reagenser som forbrukes (når det er relevant):

2.2.1.13.1.  Type og konsentrasjon av reagens som kreves for katalytisk virkning: …

2.2.1.13.2.  Normalt driftstemperaturområde for reagens: …

2.2.1.13.3.  Internasjonal standard (når det er relevant): …

2.2.1.13.4.  Hyppighet for etterfylling av reagens: løpende/ved service(*)

__________

(*) Stryk det som ikke passer.»

iii) Nr. 2.2.4.1 skal lyde:

«2.2.4.1.  Spesifikasjoner (merke, type, strømningshastighet osv.): …»

iv) Nytt nr. 2.2.5.5 og 2.2.5.6 skal lyde:

«2.2.5.5.  Normalt driftstemperaturområde (K) og trykk (kPa): …

2.2.5.6.  Ved periodisk regenerering:

Antall ETC-prøvingssykluser mellom 2 regenereringer (n1):– 

Antall ETC-prøvingssykluser under regenerering (n2)»– 

v) Nytt nr. 3.1.2.2.3 skal lyde:

«3.1.2.2.3.  Common rail, merke og type: …»

vi) Nye nr. 9 og 10 skal lyde:

«9.  Egendiagnosesystem (OBD)

9.1.  Skriftlig beskrivelse og/eller tegning av feilindikatoren (MI)(*): …

9.2.  Liste over og formål med alle deler som overvåkes av OBD-systemet: …

9.3.  Skriftlig beskrivelse (generelle OBD-funksjonsprinsipper) for:

9.3.1. Diesel-/gassmotorer(*): …

9.3.1.1. Overvåking av katalysator(*): …
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9.3.1.2. Overvåking av deNOx-systemet(*): …

9.3.1.3. Overvåking av dieselpartikkelfilter(*): …

9.3.1.4. Overvåking av elektronisk drivstoffsystem(*): …

9.3.1.5. Andre deler som overvåkes av OBD-systemet(*): …

9.4.  Kriterier for aktivering av feilindikatoren (fast antall kjøresykluser eller statistisk metode): …

9.5.  Liste over alle anvendte diagnostiseringskoder og -formater (med forklaring av hver enkelt): …

10. Dreiemomentbegrenser

10.1.  Beskrivelse av aktiveringen av dreiemomentbegrenseren

10.2.  Beskrivelse av begrensningen av fullastkurven

______________

(*) Stryk det som ikke passer.»

e) I tillegg 2 skal fjerde rad i første kolonne i tabellen i nr. 2.1.1 lyde:

«Drivstofftilførsel per takt (mm3)»

f) I tillegg 3 gjøres følgende endringer:

i) Nytt nr. 1.20 skal lyde:

«1.20. Motorens elektroniske styreenhet (EECU) (alle motortyper):

1.20.1. Merke:

1.20.2. Type:

1.20.3. Identifikasjonsnummer for kalibrering av programvare: …»

ii) Nytt nr. 2.2.1.12 og 2.2.1.13 skal lyde:

«2.2.1.12. Normalt driftstemperaturområde (K): …

2.2.1.13.  Reagenser som forbrukes (når det er relevant):

2.2.1.13.1.  Type og konsentrasjon av reagens som kreves for katalytisk virkning: …

2.2.1.13.2.  Normalt driftstemperaturområde for reagens: …

2.2.1.13.3.  Internasjonal standard (når det er relevant): …

2.2.1.13.4.  Hyppighet for etterfylling av reagens: løpende/ved service(*):
________________
(*) Stryk det som ikke passer.»

iii) Nr. 2.2.4.1 skal lyde:

«2.2.4.1.  Spesifikasjoner (merke, type, strømningshastighet osv.): …»
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iv) Nytt nr. 2.2.5.5 og 2.2.5.6 skal lyde:

«2.2.5.5.  Normalt driftstemperaturområde (K) og trykk (kPa): …

2.2.5.6.  Ved periodisk regenerering:

Antall ETC-prøvingssykluser mellom 2 regenereringer (n1)– 

Antall ETC-prøvingssykluser under regenerering (n2)»– 

v) Nytt nr. 3.1.2.2.3 skal lyde:

«3.1.2.2.3.  Common rail, merke og type: …»

vi) Nye nr. 6 og 7 skal lyde:

«6. Egendiagnosesystem (OBD)

6.1.  Skriftlig beskrivelse og/eller tegning av feilindikatoren (MI)(*):

6.2.  Liste over og formål med alle deler som overvåkes av OBD-systemet: …

6.3.  Skriftlig beskrivelse (generelle OBD-funksjonsprinsipper) for:

6.3.1.  Diesel-/gassmotorer(*): …

6.3.1.1.  Overvåking av katalysator(*): …

6.3.1.2.  Overvåking av deNOx-systemet(*): …

6.3.1.3.  Overvåking av dieselpartikkelfilter(*): …

6.3.1.4.  Overvåking av elektronisk drivstoffsystem(*): …

6.3.1.5.  Andre deler som overvåkes av OBD-systemet(*): …

6.4.  Kriterier for aktivering av feilindikatoren (fast antall kjøresykluser eller statistisk metode): …

6.5.  Liste over alle anvendte diagnostiseringskoder og -formater (med forklaring av hver enkelt): …

7. Dreiemomentbegrenser

7.1.  Beskrivelse av aktiveringen av dreiemomentbegrenseren

7.2.  Beskrivelse av begrensningen av fullastkurven
___________
(*) Stryk det som ikke passer.»

g) Nytt tillegg 5 skal lyde:

«Tillegg 5

OPPLYSNINGER OM OBD-SYStEMER

1. I samsvar med bestemmelsene i nr. 5 i vedlegg IV til direktiv 2005/78/EF, skal følgende tilleggsopplysninger framlegges av 
kjøretøyprodusenten for å gjøre det mulig å produsere reserve- eller servicedeler som er forenlige med OBD-systemer, samt 
diagnoseverktøy og prøvingsutstyr, med mindre slike opplysninger omfattes av immaterialrettigheter eller utgjør spesifikk 
fagkunnskap hos produsenten eller leverandøren(e) av originalt utstyr.



Nr. 39/262 16.7.2009EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

 Opplysningene i dette nummer skal i relevante tilfeller gjentas i tillegg 2 til EF-typegodkjenningsdokumentet (vedlegg VI til dette 
direktiv).

1.1.  En beskrivelse av type og antall forkondisjoneringssykluser for den opprinnelige typegodkjenningen av kjøretøyet.

1.2.  En beskrivelse av den type demonstrasjonssyklus for egendiagnose som ble benyttet for den opprinnelige typegodkjenningen av 
kjøretøyet, for den delen som overvåkes av OBD-systemet.

1.3.  Et omfattende dokument som beskriver alle overvåkede deler sammen med strategien for påvisning av feil og aktivering av 
feilindikatoren (fast antall kjøringssykluser eller statistisk metode), herunder en liste over relevante sekundære overvåkede parametrer 
for hver del som overvåkes av OBD-systemet. En liste over alle anvendte diagnostiseringskoder og -formater (med forklaring av hver 
enkelt) tilknyttet de enkelte utslippstilknyttede delene i drivaggregatet og de enkelte ikke-utslippstilknyttede delene, der overvåking 
av delen benyttes til å fastslå aktivering av feilindikatoren.

1.3.1. De opplysningene som kreves i dette nummer kan for eksempel defineres ved å fylle ut en tabell som tabellen nedenfor, som skal 
vedlegges dette vedlegg:

Del Feilkode
Overvåkings -

strategi

Kriterier for 
påvisning av 

feil

Kriterier for 
aktivering av 
feilindikator

Sekundære 
parametrer

Forkon-
disjonering

Demonstra-
sjons prøving

SCR-
katalysator Pxxxx

Signaler fra 
NOx-sensor 

1 og 2

Forskjell i 
signaler fra 

sensor 1 
og 2

Tredje 
syklus

Motor turtall, 
motor-

belastning, 
katalysator-
temperatur, 

reagens-
aktivitet

Tre OBD-
prøvings-

sykluser (3 
korte ESC-
sykluser)

OBD-
prøvings-

syklus (kort 
ESC-syklus)

1.3.2. De opplysningene som kreves i dette tillegg kan begrenses til den fullstendige listen over feilkoder registrert av OBD-systemet, 
dersom nr. 5.1.2.1 i vedlegg IV til direktiv 2005/78/EF ikke får anvendelse, for eksempel ved reserve- eller servicedeler. Disse 
opplysningene kan for eksempel defineres ved å fylle ut de to første kolonnene i tabellen i nr. 1.3.1 ovenfor.

 Den samlede opplysningspakken bør gjøres tilgjengelig for typegodkjenningsmyndigheten som del av tilleggsmaterialet angitt i 
nr. 6.1.7.1 i vedlegg I til dette direktiv, «krav til dokumentasjon».

1.3.3. Opplysningene som kreves i dette nummer, skal gjentas i tillegg 2 til EF-typegodkjenningsdokumentet (vedlegg VI til dette 
direktiv).

 Når nr. 5.1.2.1 i vedlegg IV til direktiv 2005/78/EF ikke får anvendelse med hensyn til reserve- eller servicedeler, kan opplysningene 
i vedlegg 2 til EF-typegodkjenningsdokumentet (vedlegg VI til dette direktiv) begrenses til opplysningene nevnt i nr. 1.3.2.»

3)  I vedlegg III gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1.3.1 skal lyde:

«1.3.1. ESC-prøving

 Under en foreskrevet sekvens av driftsvilkår med varm motor skal mengdene med eksosutslipp nevnt ovenfor, undersøkes 
fortløpende ved at det tas prøve av rå eller fortynnet eksos. Prøvingssyklusen består av en rekke turtalls- og effektsekvenser 
som dekker dieselmotorens typiske driftsområde. I løpet av hver fase skal konsentrasjonen av hver forurensende gass, eksosens 
strømningshastighet og effekten bestemmes, og de målte verdiene veies. For måling av partikler skal eksosen fortynnes med 
kondisjonert omgivelsesluft enten ved bruk av delstrømsfortynning eller fullstrømsfortynning. Partiklene skal samles opp på et enkelt 
passende filter i forhold til vektfaktorer for hver fase. For hvert forurensende stoff skal utslippsmengden i gram per kilowattime 
beregnes som beskrevet i tillegg 1 til dette vedlegg. Dessuten skal det måles NOx i tre prøvingspunkter innenfor det kontrollområdet 
som velges av den tekniske instansen, og de målte verdiene skal sammenlignes med verdiene som beregnes på grunnlag av de 
fasene i prøvingssyklusen som omfatter de valgte prøvingspunktene. NOx-kontrollmålingene sikrer at motorens utslippsreduksjon er 
effektiv innenfor motorens typiske driftsområde.»
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b) Nr. 1.3.3 skal lyde:

«1.3.3. ETC-prøving

Under en foreskrevet syklus med varm motor og glidende overgang mellom driftsvilkårene, som nøye bygger på veitypespesifikke 
kjøremønstre for tungbilmotorer i lastebiler og busser, skal ovennevnte forurensende stoffer undersøkes etter at den samlede 
eksosen er fortynnet med kondisjonert omgivelsesluft (CVS-system med dobbelfortynning for partikler) eller ved å bestemme 
gasskomponentene i råeksosen og partiklene ved hjelp av et delstrømsfortynningssystem. Ved hjelp av reaksjonssignalene for 
motorens dreiemoment og turtall, registrert av dynamometeret, integreres effekten med hensyn til tiden gjennom syklusen, og 
resultatet er det arbeidet som motoren har utført i prøvingssyklusen. For et CVS-system bestemmes konsentrasjonen av NOx 
og HC gjennom hele syklusen ved integrasjon av signalet fra analysatoren, mens konsentrasjonen av CO, CO2 og NMHC kan 
bestemmes ved integrasjon av signalet fra analysatoren eller ved oppsamling i sekk. Dersom de måles i råeksosen, bestemmes alle 
gasskomponenter gjennom hele syklusen ved integrasjon av signalet fra analysatoren. For partikler samles en proporsjonal prøve 
opp på et passende filter. Strømningshastigheten til den rå eller fortynnede eksosen skal bestemmes gjennom hele syklusen slik at det 
blir mulig å bestemme masseutslippsverdiene for hvert forurensende stoff. Masseutslippsverdien av hvert forurensende stoff benyttes 
sammen med motorens arbeid til å beregne utslippsmengden i gram per kilowattime, som beskrevet i tillegg 2 til dette vedlegg.

c) Nr. 2.1 skal lyde:

«2.1.  Prøvingsvilkår for motoren

2.1.1. Den absolutte temperaturen (Ta) til motorens innsugingsluft ved motorens luftinntak, uttrykt i Kelvin, og det tørre atmosfæriske 
trykket (ps) uttrykt i kPa, skal måles og parameteren fa bestemmes på følgende måte: I flersylindrede motorer som har atskilte 
grupper med innsugingsmanifolder, som i en «V»-motor, måles gjennomsnittstemperaturen for de atskilte gruppene.

a) for motorer med kompresjonstenning:

innsugingsmotorer og mekanisk overladede motorer:

turboladede motorer med eller uten kjøling av innsugingsluften:

b)  motorer med gnisttenning:

2.1.2.  Prøvingens gyldighet

For at en prøving skal være gyldig, skal parameteren fa være slik at:

0,96 ≤ fa ≤ 1,06»

d) Nr. 2.8 skal lyde:

«2.8  Dersom motoren er utstyrt med et system for etterbehandling av eksos, skal utslippene som måles i prøvingssyklusen, være 
representative for utslippene i felten. Dersom motoren er utstyrt med et system for etterbehandling av eksos som forbruker en 
reagens, skal den reagensen som brukes til alle prøvinger, være i samsvar med nr. 2.2.1.13 i tillegg 1 til vedlegg II.

2.8.1. For et system for etterbehandling av eksos som er basert på en kontinuerlig regenereringsprosess, skal utslippene måles i et 
stabilisert etterbehandlingssystem.

Regenereringsprosessen skal finne sted minst én gang under ETC-prøvingen, og produsenten skal angi under hvilke forhold 
regenerering normalt finner sted (sotbelastning, temperatur, eksosmottrykk osv.).
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For å bekrefte regenereringsprosessen skal det utføres minst 5 ETC-prøvinger. Under prøvingene registreres eksostemperatur og 
–trykk (temperatur før og etter etterbehandlingssystemet, eksosmottrykket osv.).

Etterbehandlingssystemet skal anses å være tilfredsstillende dersom forholdene som produsenten har angitt, forekommer under 
prøvingen i et tilstrekkelig tidsrom.

De endelige prøvingsresultatene skal være det aritmetiske gjennomsnittet av de forskjellige ETC-prøvingene.

Dersom etterbehandlingen av eksos har en sikkerhetsinnstilling som skifter til periodisk regenerering, bør det kontrolleres i henhold 
til nr. 2.8.2. I dette særlige tilfellet kan utslippsgrensene i tabell 2 i vedlegg I overskrides, og de vil ikke bli veid.

2.8.2. For et system for etterbehandling av eksos som er basert på en periodisk regenereringsprosess, skal utslippene måles i minst 
to ETC-prøvinger, den ene under regenerering og den andre utenfor regenerering i et stabilisert etterbehandlingssystem, og 
resultatene veies.

Regenereringsprosessen skal finne sted minst én gang under ETC-prøvingen. Motoren kan være utstyrt med en bryter som kan hindre 
eller tillate regenereringsprosessen, forutsatt at denne operasjonen ikke har noen innvirkning på den opprinnelige kalibreringen av 
motoren.

Produsenten skal angi de normale parametervilkårene som regenereringsprosessen finner sted under (sotbelastning, temperatur, 
eksosmottrykk osv.) og dens varighet (n2). Produsenten skal også angi alle data for å bestemme tidsrommet mellom to regenereringer 
(n1). Den nøyaktige framgangsmåten for å bestemme dette tidsrommet skal avtales med den tekniske instansen på grunnlag av en 
solid teknisk vurdering.

Produsenten skal levere et etterbehandlingssystem som er blitt belastet slik at det oppnås regenerering under en ETC-prøving. 
Regenerering skal ikke finne sted i motorens kondisjoneringsfase.

Gjennomsnittlige utslipp mellom regenereringsfaser skal bestemmes ut fra det aritmetiske gjennomsnittet av flere ETC-prøvinger 
utført med omtrent like intervaller. Det anbefales å kjøre minst én ETC-prøving så kort tid som mulig før en regenereringsprøve, og 
én ETC-prøving umiddelbart etter en regenereringsprøve. Alternativt kan produsenten levere data som viser at utslippene holder seg 
konstant (±15 %) mellom regenereringsfasene. I dette tilfellet kan utslippene fra en enkelt ETC-prøving brukes.

Under regenereringsprøven skal alle data som er nødvendige for å påvise regenerering, registreres (CO- eller NOx-utslipp, temperatur 
før og etter etterbehandlingssystemet, eksosmottrykk osv.).

Under regenereringsprosessen kan utslippsgrensene i tabell 2 i vedlegg I overskrides.

De målte utslippene skal veies i samsvar med nr. 5.5 og 6.3 i tillegg 2 til dette vedlegg, og sluttresultatet skal ikke overskride grensene 
i tabell 2 i vedlegg I.»

e) I tillegg 1 gjøres følgende endringer:

i) Nr. 2.1 skal lyde:

«2.1. Klargjøring av prøvetakingsfiltrene

Minst én time før prøvingen skal hvert filter legges i en delvis tildekket petriskål som er beskyttet mot støv, og plasseres i et 
vektrom for stabilisering. Ved utløpet av stabiliseringsperioden skal hvert filter veies, og taravekten skal registreres. Filteret skal 
så oppbevares i en lukket petriskål eller forseglet filterholder til det skal brukes i prøvingen. Filteret skal brukes innen åtte timer 
etter at det er tatt ut av vektrommet. Taravekten skal registreres.»

ii) Nr. 2.7.4 skal lyde:

«2.7.4. Prøvetaking av partikler

Det skal brukes ett filter til hele prøvingsmetoden. De vektfaktorene som er angitt for de forskjellige fasene i prøvingssyklusen, 
benyttes ved at det samles inn en prøve som er proporsjonal med eksosens massestrøm i hver enkelt fase av syklusen. Dette 
kan oppnås ved å justere prøvestrømmen, prøvetakingstiden og/eller fortynningsforholdet tilsvarende, slik at kravet til effektive 
vektfaktorer i nr. 5.6 er oppfylt.
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Prøvetakingstiden per fase skal være minst 4 sekunder per 0,01 vektfaktor. Prøvetakingen skal foretas så sent som mulig i hver 
fase. Prøvetakingen av partikler skal avsluttes tidligst 5 sekunder før slutten av hver fase.»

iii) Nytt nr. 4 skal lyde:

«4. BEREGNING AV EKSOSSTRØMMEN

4.1.  Bestemmelse av massestrømmen av råeksos

For å beregne utslippene i råeksosen er det nødvendig å kjenne eksosstrømmen. Massestrømmen av eksos skal bestemmes i 
samsvar med nr. 4.1.1 eller 4.1.2. Nøyaktigheten for bestemmelsen av eksosstrømmen skal være ± 2,5 % av den avleste verdien 
eller ± 1,5 % av motorens maksimumsverdi, etter hva som er høyest. Likeverdige metoder (f.eks. de som er beskrevet i nr. 4.2 
i tillegg 2 til dette vedlegg) kan brukes.

4.1.1. Direkte måling

Direkte måling av eksosstrømmen kan gjøres ved hjelp av innretninger som:

differensialtrykkinnretninger, f.eks. måleblende,– 

ultralydstrømningsmåler– 

Vortex-strømningsmåler.– 

Det skal tas forholdsregler for å unngå målefeil som kan medføre feil i utslippsverdiene. Slike forholdsregler omfatter nøyaktig 
montering av innretningen i motorens eksosanlegg i samsvar med instrumentprodusentens anbefalinger og god teknisk praksis. 
Særlig skal det unngås at motorens ytelse og utslipp ikke blir påvirket av at innretningen er montert.

4.1.2. Metode for måling av luftstrøm og drivstoffstrøm

Dette omfatter måling av luftstrøm og drivstoffstrøm. Det skal brukes strømningsmåler for luft og drivstoff som oppfyller 
nøyaktighetskravene i nr. 4.1. Beregningen av eksosstrømmen gjøres etter følgende formel:

qmew = qmaw + qmf

4.2.  Bestemmelse av massestrømmen av fortynnet eksos

For å beregne utslippene i den fortynnede eksosen ved bruk av et fullfortynningssystem, er det nødvendig å kjenne 
massestrømmen av den fortynnede eksosen. Massestrømmen av den fortynnede eksosen (qmdew) skal måles for hver fase med 
en PDP-CVS, CFV-CVS eller SSV-CVS i samsvar med de generelle formlene angitt i nr. 4.1 i tillegg 2 til dette vedlegg. 
Nøyaktigheten skal være ± 2 % av den avleste verdien eller bedre og skal bestemmes i samsvar med bestemmelsene i nr. 2.4 i 
tillegg 5 til dette vedlegg.»

iv) Nr. 4 og 5 skal lyde:

«5. BEREGNING AV UTSLIPP AV FORURENSENDE GASSER

5.1.  Evaluering av data

Ved evaluering av gassutslippene brukes gjennomsnittet av resultatene fra de siste 30 sekundene i hver fase, og 
gjennomsnittskonsentrasjonene (kons) av HC, CO, NOx og CO2 i hver fase skal bestemmes ut fra gjennomsnittsresultatene av 
diagrammet og de tilhørende kalibreringsdataene. En annen registreringsmåte kan benyttes dersom den sikrer at det oppnås 
likeverdige data.

Til NOx-kontroll innenfor kontrollområdet får ovennevnte krav anvendelse bare på NOx.

Dersom man velger å bestemme strømningshastigheten i eksos qmew eller i fortynnet eksos qmdew, skal det gjøres i samsvar med 
nr. 2.3 i tillegg 4 til dette vedlegg.
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5.2.  Korreksjon for tørre/våte forhold

Den målte konsentrasjonen skal omregnes til våt basis etter følgende formler dersom den ikke allerede er målt på våt basis. 
Omregningen skal gjøres for hver enkelt fase.

cwet = kw × cdry

For råeksos:

eller

der:

pr = vanndamptrykk etter kjølebad, i kPa,

pb = totalt atmosfærisk trykk, i kPa,

Ha = fuktighet i innsugingsluften, g vann per kg tørr luft,

kf = 0,055584 × wALF – 0,0001083 × wBET – 0,0001562 × wGAM + 0,0079936 × wDEL + 0,0069978 × wEPS

For fortynnet eksos:

eller

For fortynningsluften:

KWd = 1 – KW1
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For innsugingsluften:

KWa = 1 – KW2

der:

Ha = fuktighet i innsugingsluften, g vann per kg tørr luft,

Hd = fuktighet i fortynningsluften, g vann per kg tørr luft,

og kan fås fra målingen av relativ fuktighet, fra duggpunktmåling, damptrykkmåling eller måling med tørr/våt temperaturføler 
ved hjelp av allment anerkjente formler.

5.3.  NOx-korreksjon for fuktighet og temperatur

Fordi NOx-utslipp avhenger av omgivelsesluftens tilstand, skal NOx-konsentrasjonen korrigeres for temperatur og fuktighet i 
omgivelsesluften med faktorene gitt i følgende formel: Faktorene gjelder innenfor området 0-25 g/kg tørr luft.

a) for motorer med kompresjonstenning:

der:

Ta = innsugingsluftens temperatur, i K

Ha = fuktighet i innsugingsluften, i g vann per kg tørr luft

der:

Ha kan fås fra målingen av relativ fuktighet, fra duggpunktmåling, damptrykkmåling eller måling med tørr/våt 
temperaturføler ved hjelp av allment anerkjente formler.

b) for motorer med gnisttenning

kh.G = 0,6272 + 44,030 × 10–3 × Ha - 0,862 × 10–3 × Ha
2

der:

Ha kan fås fra målingen av relativ fuktighet, fra duggpunktmåling, damptrykkmåling eller måling med tørr/våt 
temperaturføler ved hjelp av allment anerkjente formler.

5.4.  Beregning av utslippets massestrømfase

Utslippets massestrøm (g/h) for hver fase skal beregnes som følger: For beregning av NOx skal fuktighetskorreksjonsfaktoren 
kh,D, eller kh,G, etter hva som gjelder, som fastsatt i samsvar med nr. 5.3, brukes.
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Den målte konsentrasjonen skal omregnes til våt basis i samsvar med nr. 5.2 dersom den ikke allerede er målt på våt basis. 
Verdiene for ugass er angitt i tabell 6 for utvalgte komponenter på grunnlag av ideelle gassegenskaper og drivstoff som er 
relevante for dette direktiv.

a) For råeksos:

mgass = ugass × cgass × qmew

der:

ugass = forhold mellom densiteten av eksosbestanddelen og densiteten av eksos

cgass = konsentrasjon av de respektive bestanddelene i råeksosen, i ppm

qmew = massestrømmen av eksos, i kg/h

b) For fortynnet gass:

mgass = ugass × cgass,c × qmdew

der:

ugass = forhold mellom densiteten av eksosbestanddelen og densiteten av luft

cgass,c = bakgrunnskorrigert konsentrasjon av de respektive bestanddelene i den fortynnede eksosen, i ppm

qmdew = massestrømmen av fortynnet eksos, i kg/h

der:

Fortynningsfaktoren D skal beregnes i samsvar med nr. 5.4.1 i tillegg 2 til dette vedlegg.

5.5.  Beregning av spesifikke utslipp

Utslippene (g/kWh) skal beregnes for alle enkeltbestanddeler på følgende måte:

der:

mgass er massen av den enkelte gassen

Pn er nettoeffekten bestemt i samsvar med nr. 8.2 i vedlegg II.

Vektfaktorene som benyttes i beregningen ovenfor, er i samsvar med nr. 2.7.1.
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Tabell 6

Verdier for ugass i råeksos og i fortynnet eksos for forskjellige eksosbestanddeler

Drivstoff NOx CO THC/NMHC CO2 CH4

Diesel Råeksos 0,001587 0,000966 0,000479 0,001518 0,000553

Fortynnet 
eksos

0,001588 0,000967 0,000480 0,001519 0,000553

Etanol Råeksos 0,001609 0,000980 0,000805 0,001539 0,000561

Fortynnet 
eksos

0,001588 0,000967 0,000795 0,001519 0,000553

CNG Råeksos 0,001622 0,000987 0,000523 0,001552 0,000565

Fortynnet 
eksos

0,001588 0,000967 0,000584 0,001519 0,000553

Propan Råeksos 0,001603 0,000976 0,000511 0,001533 0,000559

Fortynnet 
eksos

0,001588 0,000967 0,000507 0,001519 0,000553

Butan Råeksos 0,001600 0,000974 0,000505 0,001530 0,000558

Fortynnet 
eksos

0,001588 0,000967 0,000501 0,001519 0,000553

Merknader:
u– -verdier for råeksos på grunnlag av ideelle gassegenskaper ved λ = 2, tørr luft, 273 K, 101,3 kPa
u– -verdier for fortynnet eksos på grunnlag av ideelle gassegenskaper og densiteten av luft
u– -verdier for CNG med en nøyaktighet på 0,2 % for massesammensetning av: C = 66 – 76 %; H = 22 – 25 %; N = 0 – 12 %
u– -verdien av CNG for HC tilsvarende CH2,93 (for HC i alt brukes u-verdi for CH4).

5.6.  Beregning av områdekontrollverdiene

For de tre kontrollpunktene som er valgt i samsvar med nr. 2.7.6, skal NOx-utslippet måles og beregnes i samsvar med nr. 
5.6.1 og også bestemmes ved interpolasjon mellom de fasene i prøvingssyklusen som er nærmest det aktuelle kontrollpunktet i 
henhold til nr. 5.6.2. De målte verdiene sammenlignes deretter med de interpolerte verdiene i samsvar med nr. 5.6.3.

5.6.1. Beregning av spesifikke utslipp

NOx-utslippet for hvert kontrollpunkt (Z) skal beregnes på følgende måte:

mNOx,Z = 0,001587 × cNOx,Z × kh,D × qmew

5.6.2. Bestemmelse av utslippsverdiene i prøvingssyklusen

NOx-utslippet for hvert kontrollpunkt skal interpoleres fra de fire fasene i prøvingssyklusen som ligger nærmest det valgte 
kontrollpunktet Z, som vist i figur 4. For disse fasene (R, S, T, U) gjelder følgende definisjoner:

Turtall(R) = Turtall(T) = nRT

Turtall(S) = Turtall(U) = nSU

Belastningsgrad(R) = Belastningsgrad(S)

Belastningsgrad(T) = Belastningsgrad(U)

NOx-utslippet for det valgte kontrollpunktet Z skal beregnes på følgende måte:
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og:

der:

ER, ES, ET, EU =  spesifikt NOx-utslipp i de tilstøtende fasene beregnet i samsvar med nr. 5.6.1.

MR, MS, MT, MU = motorens dreiemoment i de tilstøtende fasene.

Figur 4

Interpolasjon av NOx-kontrollpunkt
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5.6.3. Sammenligning av NOx-utslippsverdier

 Det målte spesifikke NOx-utslippet i kontrollpunktet Z (NOx,Z) sammenlignes med den interpolerte verdien (Ez) på følgende 
måte:

6. BEREGNING AV UTSLIPP AV PARTIKLER

6.1. Evaluering av data

Ved evaluering av partikler skal den samlede prøvemassen (msep) som har passert gjennom filtrene, registreres for hver fase.

Filteret skal tas tilbake til vektrommet og kondisjoneres i minst én time, men ikke mer enn 80 timer, og så veies. Bruttovekten 
av filteret skal registreres og taravekten (se nr. 2.1) trekkes fra, noe som gir partikkelprøvemassen mf.

Dersom bakgrunnskorreksjon skal benyttes, skal massen (md) av fortynningsluft gjennom filteret og partikkelmassen (mf,d) 
registreres. Dersom det ble foretatt mer enn én måling, skal kvotienten mf,d/md beregnes for hver enkelt måling og gjennomsnittet 
av verdiene bestemmes.

6.2. System med delstrømsfortynning

 De rapporterte sluttresultatene for partikkelutslipp skal bestemmes gjennom følgende trinn. Da det kan benyttes forskjellige 
typer av regulering av fortynningslufthastigheten, gjelder forskjellige beregningsmetoder for qmedf. Alle beregninger skal være 
basert på gjennomsnittsverdier for de enkelte fasene i prøvetakingsperioden.

6.2.1. Isokinetiske systemer

qmedf = qmew × rd

der ra svarer til forholdet mellom tverrsnittsarealet av den isokinetiske sonden og eksosrøret:

6.2.2. Systemer med måling av CO2- eller NOx-konsentrasjon

qmedf = qmew × rd

der:

cwE = våt konsentrasjon av sporgassen i råeksos

cwD = våt konsentrasjon av sporgassen i den fortynnede eksosen

cwA = våt konsentrasjon av sporgassen i fortynningsluften

Konsentrasjoner målt på tørr basis skal omregnes til våt basis i samsvar med nr. 5.2 i dette tillegg.
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6.2.3. Systemer med CO2-måling og karbonbalansemetode(*)

der:

C(CO2)D = CO2-konsentrasjon i den fortynnede eksosen

C(CO2)A = CO2-konsentrasjon i fortynningsluften

(konsentrasjoner i volumprosent på våt basis)

Denne ligningen er basert på karbonbalanseforutsetningen (karbonatomer som føres inn i motoren, slippes ut som CO2) og 
utledes på følgende måte:

qmedf = qmew × rd

og

6.2.4. Systemer med strømningsmåling

qmedf = qmew × rd

’

6.3.  System med fullstrømsfortynning

Alle beregninger skal være basert på gjennomsnittsverdier for de enkelte fasene i prøvetakingsperioden. Strømningshastigheten 
til den fortynnede eksosen qmdew skal bestemmes i samsvar med nr. 4.1 i tillegg 2 til dette vedlegg. Den samlede prøvemassen 
msep skal beregnes i samsvar med nr. 6.2.1 i tillegg 2 til dette vedlegg.

6.4. Beregning av partikkelmassestrømmen

Partikkelmassestrømmen skal beregnes på følgende måte: Dersom det benyttes et fullstrømsfortynningssystem, skal qmedf som 
bestemt i samsvar med nr. 6.2, erstattes med qmdew som bestemt i samsvar med nr. 6.3.

i = 1, … n
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Partikkelmassestrømmen kan bakgrunnskorrigeres på følgende måte:

der D skal beregnes i samsvar med nr. 5.4.1 i tillegg 2 til dette vedlegg.

_______________

(*) Verdien gjelder bare for referansedrivstoffet angitt i vedlegg IV.»

v) Tidligere nr. 6 blir nytt nr. 7.

f) I tillegg 2 gjøres følgende endringer:

i) Nr. 3 skal lyde:

«3. UTSLIPPSPRØVING

På produsentens anmodning kan det gjennomføres en blindprøve for å kondisjonere motoren og eksosanlegget før 
målesyklusen.

NG- og LPG-drevne motorer skal innkjøres ved hjelp av ETC-prøving. Motoren skal gjennomgå minst to ETC-sykluser, slik 
at CO-utslippet som måles i den ene ETC-syklusen, ikke er mer enn 10 % høyere enn CO-utslippet som er målt i den forrige 
ETC-syklusen.

3.1. Klargjøring av prøvetakingsfiltrene (dersom relevant)

Minst én time før prøvingen skal hvert filter legges i en delvis tildekket petriskål som er beskyttet mot støv, og plasseres i et 
vektrom for stabilisering. Ved utløpet av stabiliseringsperioden skal hvert filter veies, og taravekten skal registreres. Filteret skal 
så oppbevares i en lukket petriskål eller forseglet filterholder til det skal brukes i prøvingen. Filteret skal brukes innen åtte timer 
etter at det er tatt ut av vektrommet. Taravekten skal registreres.

3.2. Installering av måleutstyret

Instrumenter og prøvetakingssonder skal installeres i samsvar med instruksjonene. Eksosrøret skal være tilsluttet systemet med 
fullstrømsfortynning, dersom det brukes et slikt system.

3.3. Start av fortynningssystemet og motoren

Fortynningssystemet og motoren skal startes og varmes opp til alle temperaturer og trykk er stabilisert ved største effekt i 
samsvar med produsentens anbefalinger og god teknisk praksis.

3.4. Start av partikkelprøvetakingssystemet (bare dieselmotorer)

Partikkelprøvetakingssystemet skal startes og kjøres med omløp. Bakgrunnskonsentrasjonen av partikler i fortynningsluften kan 
bestemmes ved å la fortynningsluft passere gjennom partikkelfiltrene. Dersom det benyttes filtrert fortynningsluft, kan en måling 
foretas før eller etter prøvingen. Dersom fortynningsluften ikke er filtrert, kan det foretas målinger ved begynnelsen og slutten 
av prøvingssyklusen, og gjennomsnittsverdien beregnes.

Fortynningssystemet og motoren skal startes og varmes opp til alle temperaturer og trykk er stabilisert i samsvar med 
produsentens anbefalinger og god teknisk praksis.

Ved etterbehandling med periodisk regenerering, skal regenereringen ikke finne sted under oppvarmingen av motoren.

3.5. Innstilling av fortynningssystemet

Strømningshastigheten til fortynningssystemet (fullstrøm eller delstrøm) skal innstilles slik at kondensering av vann i systemet 
unngås, og slik at temperaturen på filteroverflaten ikke overstiger 325 K (52 °C) (se vedlegg V nr. 2.3.1, DT).
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3.6.  Kontroll av analysatorene

Utslippsanalysatorene skal nullstilles og kalibreres. Dersom det brukes prøvesekker, skal de være tomme.

3.7.  Framgangsmåte ved start av motoren

Den stabiliserte motoren skal startes etter den framgangsmåten produsenten har anbefalt i brukerhåndboken, ved hjelp av enten en 
startmotor fra produksjonen eller dynamometeret. Om ønskelig kan prøvingen settes i gang direkte fra forkondisjoneringsfasen 
uten at motoren slås av, etter at motoren har nådd tomgangsturtall.

3.8.  Prøvingssyklus

3.8.1. Prøvingssekvens

Prøvingssekvensen begynner når motoren har nådd tomgangsturtall. Prøvingen skal følge den referansesyklusen som er 
beskrevet i nr. 2 i dette tillegg. Styresignalene for motorturtall og dreiemoment skal settes til 5 Hz (10 Hz anbefales) eller 
høyere. Resultatverdiene for motorturtall og dreiemoment skal registreres minst én gang i sekundet i løpet av prøvingssyklusen, 
og signalene kan filtreres elektronisk.

3.8.2. Måling av gassutslipp

3.8.2.1. S y s t e m  m e d  f u l l s t r ø m s f o r t y n n i n g

Dersom syklusen settes i gang direkte fra forkondisjoneringsfasen, skal måleutstyret startes samtidig med at motoren startes 
eller prøvingssekvensen settes i gang:

begynn å samle opp eller analysere fortynningsluft,– 

begynn å samle opp eller analysere fortynnet eksos,– 

begynn å måle mengden av fortynnet eksos (CVS) og de nødvendige temperatur- og trykkmålingene,– 

begynn å registrere dynamometerets resultatverdier for turtall og dreiemoment.– 

HC og NOx skal måles kontinuerlig i fortynningstunnelen med en frekvens på 2 Hz. Gjennomsnittskonsentrasjonene skal 
bestemmes ved integrasjon av signalene fra analysatoren gjennom hele prøvingssyklusen. Systemets reaksjonstid skal være 
høyst 20 s, og skal om nødvendig koordineres med svingninger i CVS-strømmen og prøvetakingstid/prøvingssyklus. CO, 
CO2, NMHC og CH4 skal bestemmes ved integrasjon eller ved analyse av konsentrasjonene i prøvesekken, som er samlet opp 
gjennom hele syklusen. Konsentrasjonene av forurensende gasser i fortynningsluften skal bestemmes ved integrasjon eller ved 
oppsamling i bakgrunnssekken. Alle andre verdier skal registreres med minst én måling i sekundet (1 Hz).

3.8.2.2. M å l i n g  a v  r å e k s o s

Dersom syklusen settes i gang direkte fra forkondisjoneringsfasen, skal måleutstyret startes samtidig med at motoren startes 
eller prøvingssekvensen settes i gang:

begynn å analysere konsentrasjonene av råeksos,– 

begynn å måle eksosen eller innsugingsluften og drivstoffets strømningshastighet,– 

begynn å registrere dynamometerets resultatverdier for turtall og dreiemoment.– 

For vurdering av gassutslipp skal utslippskonsentrasjon (HC, CO og NOx) og massestrøm av eksos registreres og lagres på en 
datamaskin med en frekvens på minst 2 Hz. Systemets reaksjonstid skal være høyst 10 s. Alle andre data kan registreres med en 
frekvens på minst 1 Hz. Når det gjelder analoge analysatorer, skal reaksjonen registreres, og kalibreringsdataene kan benyttes 
tilkoplet eller frakoplet under evalueringen av data.

For beregning av masseutslippene av gasskomponentene, skal sporene av de registrerte konsentrasjonene og sporet av 
massestrømmen av eksos tidsjusteres ved hjelp av omdanningstiden som definert i nr. 2 i vedlegg I. Derfor skal reaksjonstiden 
for hver analysator for gassutslipp og for systemet for massestrøm av eksos bestemmes i samsvar med bestemmelsene i nr. 4.2.1 
og nr. 1.5 i tillegg 5 til dette vedlegg, og registreres.
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3.8.3. Prøvetaking av partikler (dersom relevant)

3.8.3.1. S y s t e m  m e d  f u l l s t r ø m s f o r t y n n i n g

Dersom syklusen settes i gang direkte fra forkondisjoneringsfasen, skal systemet for prøvetaking av partikler koples over fra 
forbikopling til oppsamling av partikler når motoren startes eller prøvingssekvensen settes i gang.

Dersom det ikke brukes strømningskompensasjon, skal prøvetakingspumpen(e) innstilles slik at strømningshastigheten gjennom 
partikkelprøvetakingssonden eller overføringsrøret holdes på en verdi som ikke avviker med mer enn ± 5 % fra den innstilte 
strømningshastigheten. Dersom det brukes strømningskompensasjon (dvs. proporsjonalregulering av prøvestrømmen), skal det 
være dokumentert at forholdet mellom gjennomstrømningen i hovedtunnelen og partikkelprøvestrømmen ikke endres med mer 
enn ± 5 % av den innstilte verdien (bortsett fra i de første 10 sekundene av prøvetakingen).

Merk: Dersom det benyttes dobbelfortynning, er prøvestrømmen nettoforskjellen mellom strømningshastigheten gjennom 
prøvetakingsfiltrene og strømmen av sekundær fortynningsluft.

Gjennomsnittstemperatur og -trykk ved gassmåleren/gassmålerne eller strømningsmålerinntaket skal registreres. Dersom 
den innstilte strømningshastigheten ikke kan holdes gjennom hele syklusen (med en nøyaktighet på ± 5 %) på grunn 
av stor partikkelbelastning på filteret, skal prøvingsresultatene forkastes. Prøvingen skal da foretas på nytt med lavere 
strømningshastighet og/eller større filterdiameter.

3.8.3.2. S y s t e m  m e d  d e l s t r ø m s f o r t y n n i n g

Dersom syklusen settes i gang direkte fra forkondisjoneringsfasen, skal systemet for prøvetaking av partikler koples over fra 
forbikopling til oppsamling av partikler når motoren startes eller prøvingssekvensen settes i gang.

Ved regulering av et system med delstrømsfortynning kreves det rask reaksjon fra systemet. Systemets omdanningstid skal 
bestemmes etter framgangsmåten nevnt i nr. 3.3 i tillegg 5 til vedlegg III. Dersom den samlede omdanningstiden ved måling av 
eksosstrøm (se nr. 4.2.1) og delstrømssystemet er kortere enn 0,3 s, kan det brukes tilkoplet regulering. Dersom omdanningstiden 
er lengre enn 0,3 s, skal det brukes foregripende regulering som bygger på en tidligere registrert prøvingsgjennomføring. I dette 
tilfellet skal stigningstiden være ≤ 1 s og den samlede forsinkelsestiden ≤ 10 s.

Systemets samlede reaksjon skal være slik at den sikrer en representativ partikkelprøve, qmp,i, som er proporsjonal med 
massestrømmen av eksos. For å bestemme proporsjonaliteten skal det foretas en regresjonsanalyse av qmp,i mot qmew,i med en 
datafangstfrekvens på minst 1 Hz, og følgende kriterier skal være oppfylt:

korrelasjonskoeffisienten R– 2 for den lineære regresjonen mellom qmp,i og qmew,i skal ikke være mindre enn 0,95,

standardavviket for estimatet av q– mp,i på qmew,i skal ikke overstige 5 % av maksimumsverdien for qmp,

skjæringspunktet mellom q– mp og regresjonslinjen skal ikke overstige ± 2 % av maksimumsverdien for qmp.

Alternativt kan det gjennomføres en forprøving, og signalet for massestrøm av eksos i forprøvingen brukes til å regulere 
prøvestrømmen inn i partikkelsystemet (foregripende regulering). En slik framgangsmåte kreves dersom omdanningstiden for 
partikkelsystemet, t50,P eller omdanningstiden for signalet for massestrøm av eksos, t50,F, eller begge, er > 0,3 s. Det oppnås 
korrekt regulering av delstrømsfortynnings systemet, dersom tidskurven for qmew,pre i forprøvingen, som regulerer qmp, forskyves 
med et foregripende tidsrom t50,P + t50,F.

For å opprette en korrelasjon mellom qmp,i og qmew,i brukes dataene som innhentes ved den faktiske prøvingen, der qmew,i er 
tidsjustert med t50,F i forhold til qmp,i (t50,P inngår ikke i tidsjusteringen). Det vil si at tidsforskyvningen mellom qmew og qmp er 
forskjellen i deres omdanningstider som fastsatt i nr. 3.3 i tillegg 5 til vedlegg III.

3.8.4. Motorstopp

Dersom motoren stopper, uansett hvor i prøvingssyklusen det skjer, skal motoren forkondisjoneres og startes på nytt, og 
prøvingen gjentas. Dersom det oppstår funksjonssvikt i noe av det påkrevde prøvingsutstyret under prøvingssyklusen, skal 
prøvingsresultatene forkastes.

3.8.5. Arbeid etter prøvingen

Når prøvingen er fullført, stanses målingen av mengden av fortynnet eksos eller massestrømmen av råeksos, gasstilførselen til 
oppsamlingssekkene og partikkelprøvetakingspumpen. For et system med integrerende analysator, skal prøvetakingen fortsette 
til systemets reaksjonstider er utløpt.

Konsentrasjonene i oppsamlingssekkene skal dersom de brukes, analyseres så raskt som mulig og ikke under noen omstendighet 
senere enn 20 minutter etter at prøvingssyklusen er avsluttet.

Etter utslippsprøvingen skal analysatorene kontrolleres på nytt ved hjelp av en nullgass og den samme kalibreringsgassen. 
Prøvingen anses som akseptabel dersom forskjellen mellom resultatet før og etter prøvingen er mindre enn 2 % av 
kalibreringsgassens verdi.
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3.9.  Kontroll av gjennomføringen av prøvingen

3.9.1. Dataforskyvning

For å minimere den skjevheten som skyldes tidsforsinkelsen mellom reaksjons- og referansesyklusverdiene, kan hele sekvensen 
av reaksjonssignaler for motorturtall og dreiemoment framskyndes eller forsinkes i forhold til sekvensen av referanseturtalls- og 
dreiemomentsignalene. Dersom reaksjonssignalene forskyves, skal både turtall og dreiemoment forskyves like mye i samme 
retning.

3.9.2. Beregning av arbeid utført i sykluser

Det faktiske arbeidet utført i syklusen Wact (kWh), skal beregnes ved hjelp av hvert datapar som består av registrert motorturtall 
og dreiemoment. Dette skal gjøres etter at det er foretatt en eventuell forskyvning av reaksjonsdata, dersom man velger å gjøre 
dette. Det faktiske arbeid Wact brukes til å sammenligne med arbeidet Wref i referansesyklusen og til å beregne de spesifikke 
bremseutslippene (se nr. 4.4 og 5.2). Samme metode skal benyttes til integrasjon av både referansemotoreffekt og faktisk 
motoreffekt. Dersom verdier mellom tilstøtende referanseverdier eller tilstøtende målte verdier skal bestemmes, skal lineær 
interpolasjon benyttes.

Ved integrasjon av referansearbeid og faktisk arbeid utført i syklusen, skal alle negative dreiemomentverdier settes lik null og 
medregnes. Dersom integrasjonen foretas med en frekvens på under 5 Hertz, og dersom dreiemomentet innenfor et gitt tidsrom 
skifter fortegn fra positivt til negativt eller omvendt, skal den negative delen beregnes og settes lik null. Den positive delen skal 
medregnes i den integrerte verdien.

Wact skal være mellom –15 % og +5 % av Wref

3.9.3. Statistisk beregning til godkjenning av prøvingssyklusen

Det skal foretas lineær regresjon av resultatverdiene på referanseverdiene for turtall, dreiemoment og effekt. Dette skal gjøres 
etter at det er foretatt en eventuell forskyvning av reaksjonsdata, dersom man velger å gjøre dette. Minste kvadraters metode 
skal benyttes, med beste tilnærming representert ved en ligning med formen:

y = mx + b

der:

y = reaksjonsverdi (faktisk verdi) for turtall (min-1), dreiemoment (Nm) eller effekt (kW)

m = regresjonslinjens helling

x = referanseverdi for turtall (min-1), dreiemoment (Nm) eller effekt (kW)

b = regresjonslinjens skjæringspunkt med y-aksen

Standardavviket for estimatet (SE) av y på x og bestemmelseskoeffisienten (r2) skal beregnes for hver regresjonslinje.

Det anbefales at denne analysen foretas ved 1 Hertz. Alle negative verdier av referansedreiemoment og de tilhørende 
resultatverdiene skal utelates fra den statistiske beregningen for å godkjenne dreiemoment og effekt i syklusen. For at prøvingen 
skal anses som gyldig, skal den oppfylle vilkårene i tabell 7.

Tabell 7

Regresjonslinjenes toleranser

Turtall Dreiemoment Effekt

Standardavvik for estimatet 
(SE) av Y på X

Maks. 100 min-1 Maks. 13 % (15 %)(*) av høyeste 
motor-dreiemoment iflg. motorens 
effektdiagram

Maks. 8 % (15 %)(*) av 
høyeste motoreffekt iflg. 
motorens effektdiagram

Regresjons linjens helling, m 0,95 til 1,03 0,83–1,03 0,89–1,03

(0,83–1,03)(*)

Bestemmelses-koeffisient, r2 min 0,9700

(min 0,9500)(*)

min 0,8800

(min 0,7500)(*)

min 0,9100

(min 0,7500)(*)

Regresjons linjens 
skjæringspunkt med y-aksen, b

± 50 min–1 ± 20 Nm eller ± 2 % (± 20 Nm eller 
± 3 %)(*) av høyeste dreiemoment, 
etter hva som er størst

± 4 kW eller ± 2 % (± 4 kW 
eller ± 3 %)(*) av største 
effekt, etter hva som er 
størst

(*) Fram til 1. oktober 2005 kan tallene i parentes benyttes ved typegodkjenningsprøving av gassmotorer. (Kommisjonen skal rapportere om 
utviklingen av teknologien for gassmotorer for å bekrefte eller endre de regresjonslinjetoleransene for gassmotorer som er gitt i denne 
tabellen.)
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Sletting av punkter fra regresjonsanalysene er tillatt der dette er nevnt i tabell 8.

Tabell 8

Punkter som det er tillatt å slette fra regresjonsanalysen

Tilstand Punkter som skal slettes

Resultatverdier for full belastning og dreiemoment < 95 % av referanseverdien for 
dreiemoment

Dreiemoment og/eller effekt

Resultatverdier for full belastning og turtall < 95 % av referanseverdien for turtall Turtall og/eller effekt

Ingen belastning, ikke et tomgangspunkt og resultatverdi for dreiemoment > referanseverdi 
for dreiemoment

Dreiemoment og/eller effekt

Ingen belastning, resultatverdi for turtall ≤ tomgangsturtall + 50 min-1, og resultatverdi 
for dreiemoment = produsent-fastsatt/målt tomgangsdreiemoment ± 2 % av høyeste 
dreiemoment

Turtall og/eller effekt

Ingen belastning, resultatverdi for turtall > tomgangsturtall +50 min-1, og resultatverdi for 
dreiemoment > 105 % av referanseverdi for dreiemoment

Dreiemoment og/eller effekt

Ingen belastning og resultatverdi for turtall > 105 % av referanseverdien for turtall Turtall og/eller effekt

ii) Nytt nr. 4 skal lyde:

«4. BEREGNING AV EKSOSSTRØMMEN

4.1.  Bestemmelse av den fortynnede eksosstrømmen

Den samlede strømmen av fortynnet eksos i hele syklusen (kg/prøving) skal beregnes på grunnlag av måleverdiene gjennom hele 
syklusen og de tilsvarende kalibreringsdataene for strømningsmåleren (V0 for fortrengningspumpen (PDP), Kv for CVF, Cd for 
SSV) som fastsatt i nr. 2 tillegg 5 til vedlegg III). Følgende formler skal brukes dersom temperaturen i den fortynnede eksosen 
holdes konstant gjennom hele syklusen ved hjelp av en varmeveksler (± 6 K for et PDP-CVS, ± 11 K for et CFV-CVS, eller ± 
11 K for et SSV-CVS, se nr. 2.3 i vedlegg V).

For PDP-CVS-systemet:

med = 1,293 × V0 × NP × (pb - p1) × 273 / (101,3 × T)

der:

V0 = volum gass pumpet per omdreining under prøvingsvilkårene, i m3/omdr.

NP = samlet antall pumpeomdreininger per prøving

pb = atmosfærisk trykk på prøvingsstanden, i kPa

p1 = trykkfall under atmosfærisk trykk ved pumpeinntaket, i kPa

T = gjennomsnittstemperatur i den fortynnede eksosen ved pumpeinntaket gjennom hele syklusen, i K

For CFV-CVS-systemet:

med = 1,293 × t × Kv × pp / T0,5

der:

t = syklustid, i s

Kv = kalibreringskoeffisient for kritisk strømningsventuri ved standardvilkår

pp = absolutt trykk ved venturiinntaket, i kPa

T = absolutt temperatur ved venturiinntaket, i K

For SSV-CVS-systemet

med = 1,293 × QSSV
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der:

der:

A0 = samling av konstanter og enhetsomregninger

= 0,006111 i SI-enheter på 

d = SSV-innsnevringens diameter, i m

Cd = utslippsfaktor for SSV

pp = absolutt trykk ved venturiinntaket, i kPa

T = temperatur ved venturiinntaket, i K

rp =
forholdet mellom absolutt statisk trykk ved innsnevring og inntak på SSV =

 

rD =
forholdet mellom SSV-innsnevringens diameter d og inntaksrørets innvendige diameter =

 

Dersom det benyttes et system med strømningskompensasjon (dvs. uten varmeveksler), skal de øyeblikkelige masseutslippene 
beregnes og integreres gjennom hele syklusen. I slike tilfeller skal den øyeblikkelige massen av fortynnet eksos beregnes på 
følgende måte:

For PDP-CVS-systemet:

med,i = 1,293 × V0 × NP,i × (pb - p1) × 273 / (101,3 × T)

der:

NP,i =samlet antall pumpeomdreininger per tidsintervall

For CFV-CVS-systemet:

med,i = 1,293 × Δti × KV × pp / T0,5

der:

Δti = tidsintervall, i s

For SSV-CVS-systemet:

med = 1,293 × QSSV × Δti

der:

Δti = tidsintervall, i s

Sanntidsberegningen skal innledes med enten en rimelig verdi for Cd, for eksempel 0,98, eller en rimelig verdi for Qssv. Dersom 
beregningen innledes med Qssv, skal den opprinnelige verdien for Qssv brukes til å evaluere Re.

Under alle utslippsprøvinger skal Reynolds-tallet ved SSV-innsnevringen være i samme område som de Reynolds-tallene som 
er brukt til å utlede den kalibreringskurven som er utarbeidet i samsvar med nr. 2.4 i tillegg 5 til dette vedlegg.
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4.2.  Bestemmelse av massestrømmen av råeksos

For å beregne utslippene i råeksosen, og for å kontrollere et system med delstrømsfortynning, er det nødvendig å kjenne 
massestrømmen av eksos. For å bestemme massestrømmen av eksos, kan en av metodene beskrevet i nr. 4.2.2-4.2.5 brukes.

4.2.1. Reaksjonstid

Ved beregning av utslipp skal reaksjonstiden ved begge metodene beskrevet nedenfor, være lik eller lavere enn kravet til 
analysatorens reaksjonstid, som definert i nr. 1.5 i tillegg 5 til dette vedlegg.

Ved regulering av et system med delstrømsfortynning kreves det raskere reaksjonstid. For delstrømsfortynningssystemer med 
tilkoplet regulering kreves det en reaksjonstid på ≤ 0,3 s. For delstrømsfortynningssystemer med foregripende regulering, som 
bygger på en tidligere registrert prøvingsgjennomføring, kreves det en reaksjonstid i målesystemet for eksosstrøm på ≤ 5 s med 
en stigningstid på ≤ 1 s. Systemets reaksjonstid skal være angitt av instrumentets produsent. Kravene til samlet reaksjonstid for 
eksosstrøm og systemer med delstrømsfortynning er angitt i nr. 3.8.3.2.

4.2.2. Direkte måling

Direkte måling av den øyeblikkelige eksosstrømmen kan gjøres ved hjelp av innretninger som:

differensialtrykkinnretninger, f.eks. måleblende,– 

ultralydstrømningsmåler,– 

Vortex-strømningsmåler.– 

Det skal tas forholdsregler for å unngå målefeil som kan medføre feil i utslippsverdiene. Slike forholdsregler omfatter nøyaktig 
montering av innretningen i motorens eksosanlegg i samsvar med instrumentprodusentens anbefalinger og god teknisk praksis. 
Det skal særlig unngås at motorens ytelse og utslipp ikke blir påvirket av at innretningen er montert.

Nøyaktigheten for bestemmelsen av eksosstrømmen skal være minst ± 2,5 % av den avleste verdien eller ± 1,5 % av motorens 
maksimumsverdi, etter hva som er høyest.

4.2.3. Metode for måling av luftstrøm og drivstoffstrøm

Dette omfatter måling av luftstrøm og drivstoffstrøm. Det skal brukes strømningsmålere for luft og drivstoff som oppfyller 
nøyaktighetskravene i nr. 4.2.2 for samlet eksosstrøm. Beregningen av eksosstrømmen gjøres etter følgende formel:

qmew = qmaw + qmf

4.2.4. Metode for måling av sporgass

Ved denne metoden måles konsentrasjonen av en sporgass i eksosen. En kjent mengde av en nøytralgass (f.eks. rent helium) 
skal injiseres i eksosstrømmen som en sporgass. Gassen blandes og fortynnes med eksosen, men skal ikke reagere i eksosrøret. 
Konsentrasjonen av gassen skal deretter måles i eksosprøven.

For å sikre fullstendig oppblanding av sporgassen, skal prøvetakingssonden for eksos plasseres minst 1 m, men uansett minst 
30 ganger eksosrørets diameter, etter hva som er størst, nedenfor det punktet der sporgassen injiseres. Prøvetakingssonden kan 
plasseres nærmere injiseringspunktet dersom det kan bekreftes at oppblandingen er fullstendig ved å sammenligne sporgassens 
konsentrasjon med referansekonsentrasjonen når sporgassen injiseres ovenfor motoren.

Sporgasstrømmen skal innstilles slik at sporgassens konsentrasjon ved motorens tomgangsturtall etter blanding er lavere enn full 
skalaverdi på sporgassanalysatoren.



Nr. 39/280 16.7.2009EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Beregningen av eksosstrømmen gjøres etter følgende formel:

der:

qmew,i = øyeblikkelig massestrøm av eksos (kg/s)

qvt = sporgasstrøm (cm3/min)

cmix.i = øyeblikkelig konsentrasjon av sporgass etter oppblanding, i ppm

ρe = eksosens densitet, kg/m3 (jf. tabell 3)

ca = bakgrunnskonsentrasjon av sporgass i innsugingsluften, i ppm

Når bakgrunnskonsentrasjonen er mindre enn 1 % av konsentrasjonen av sporgass etter blanding (cmix.i) ved største eksosstrøm, 
kan det ses bort fra bakgrunnskonsentrasjonen.

Samlet skal systemet oppfylle nøyaktighetsspesifikasjonene for eksosstrømmen og kalibreres i samsvar med nr. 1.7 i tillegg 5 
til dette vedlegg.

4.2.5. Metode for måling av luftstrøm og forhold luft/drivstoff

Dette innebærer beregning av eksosmasse ut fra luftstrøm og forhold luft/drivstoff. Beregningen av øyeblikkelig massestrøm av 
eksos gjøres etter følgende formel:

der:

der:

A/Fst = støkiometrisk blandingsforhold luft/drivstoff, i kg/kg

λ = luftoverskuddsforholdet

cCO2 = tørr CO2-konsentrasjon, i %

cCO = tørr CO-konsentrasjon, i ppm

cHC = HC-konsentrasjon, i ppm

Merk:	 β kan være 1 for drivstoff som inneholder karbon, og 0 for hydrogendrivstoff.
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Luftstrømningsmåleren skal oppfylle nøyaktighetsspesifikasjonene i nr. 2.2. i tillegg 4 til dette vedlegg, CO2-analysatoren skal 
oppfylle spesifikasjonene i nr. 3.3.2 i tillegg 4 til dette vedlegg, og samlet skal systemet oppfylle nøyaktighetsspesifikasjonene 
for eksosstrømmen.

Alternativt kan utstyr for måling av forhold luft/drivstoff, for eksempel en føler av zirconia-type, brukes til måling av 
luftoverskuddsforholdet i samsvar med spesifikasjonene i nr. 3.3.6 i tillegg 4 til dette vedlegg.»

iii) Nr. 4 og 5 skal lyde:

«5. BEREGNING AV UTSLIPP AV FORURENSENDE GASSER

5.1.  Evaluering av data

Ved evaluering av gassutslippene i den fortynnede eksosen, skal utslippskonsentrasjon (HC, CO og NOx) og massestrøm av 
fortynnet eksos registreres i samsvar med nr. 3.8.2.1 og lagres på en datamaskin. Når det gjelder analoge analysatorer, skal 
reaksjonen registreres, og kalibreringsdataene kan benyttes tilkoplet eller frakoplet under evalueringen av data.

Ved evaluering av gassutslippene i råeksosen, skal utslippskonsentrasjon (HC, CO og NOx) og massestrøm av eksos registreres 
i samsvar med nr. 3.8.2.2 og lagres på en datamaskin. Når det gjelder analoge analysatorer, skal reaksjonen registreres, og 
kalibreringsdataene kan benyttes tilkoplet eller frakoplet under evalueringen av data.

5.2.  Korreksjon for tørre/våte forhold

Dersom konsentrasjonen er målt på tørr basis, skal den omregnes til våt basis etter følgende formel: Ved kontinuerlig måling 
benyttes omregningen på hver øyeblikkelige måling før ytterligere beregning.

cwet = kW × cdry

Omregningsligningene i nr. 5.2 i tillegg 1 til dette vedlegg får anvendelse.

5.3. NOx-korreksjon for fuktighet og temperatur

Fordi NOx-utslipp avhenger av omgivelsesluftens tilstand, skal NOx-konsentrasjonen korrigeres for temperatur og fuktighet 
i omgivelsesluften med faktorene gitt i nr. 5.3 i tillegg 1 til dette vedlegg. Faktorene gjelder innenfor området 0-25 g/kg tørr 
luft.

5.4.  Beregning av utslippets massestrøm

Utslippsmassen gjennom hele syklusen (g/prøving) skal beregnes som følger, avhengig av den målemetoden som brukes. Den 
målte konsentrasjonen skal omregnes til våt basis i samsvar med nr. 5.2 i tillegg 1 til dette vedlegg dersom den ikke allerede er 
målt på våt basis. De verdiene for ugass som skal brukes, er angitt i tabell 6 i tillegg 1 til dette vedlegg for utvalgte bestanddeler 
på grunnlag av ideelle gassegenskaper og drivstoff som er relevante for dette direktiv.

a) for råeksos:

der:

ugass = forhold mellom densiteten av eksosbestanddelen og densiteten av eksos fra tabell 6

cgass,i = øyeblikkelig konsentrasjon av aktuell bestanddel i råeksosen, i ppm

qmew,i = øyeblikkelig massestrøm av eksos, i kg/s

f = dataprøvetakingsfrekvens, i Hz

n = antall målinger
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b) for fortynnet eksos uten strømningskompensasjon:

mgass = ugass × cgass × med

der:

ugass = forhold mellom densiteten av eksosbestanddelen og densiteten av luft fra tabell 6

cgass = gjennomsnittlig bakgrunnskorrigert konsentrasjon av aktuell bestanddel, i ppm 

med = samlet fortynnet massestrøm av eksos gjennom hele syklusen, i kg

c) for fortynnet eksos med strømningskompensasjon:

der:

ce,i = øyeblikkelig konsentrasjon av aktuell bestanddel målt i den fortynnede eksosen, i ppm

cd = konsentrasjon av aktuell bestanddel målt i fortynningsluften, i ppm

qmdew,i = øyeblikkelig massestrøm av fortynnet eksos, i kg/s

med = samlet masse av fortynnet eksos gjennom hele syklusen, i kg

ugass = forhold mellom densiteten av eksosbestanddelen og densiteten av luft fra tabell 6

D = fortynningsfaktor (se nr. 5.4.1)

Dersom det er relevant, skal konsentrasjonen av NMHC og CH4 beregnes med én av metodene vist i nr. 3.3.4 i tillegg 4 til 
dette vedlegg, på følgende måte:

a) GC-metoden (utelukkende system med fullstrømsfortynning):

cNMHC = cHC – cCH4

b) NMC-metoden:

der:

cHC(w/Cutter) = HC-konsentrasjon med prøvegasstrøm gjennom NMC

cHC(w/oCutter) = HC-konsentrasjon med prøvegasstrøm sendt utenom NMC
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5.4.1. Bestemmelse av bakgrunnskorrigerte konsentrasjoner (utelukkende systemer med fullstrømsfortynning)

Nettokonsentrasjonen av de forurensende stoffene framkommer ved at den gjennomsnittlige bakgrunnskonsentrasjonen 
av forurensende gasser i fortynningsluften trekkes fra de målte konsentrasjonene. Gjennomsnittsverdiene for 
bakgrunnskonsentrasjonene kan bestemmes ved prøvesekkmetoden eller ved kontinuerlig måling med integrasjon. Følgende 
formel skal brukes:

der:

ce = konsentrasjonen av det aktuelle forurensende stoffet målt i den fortynnede eksosen, i ppm

cd = konsentrasjonen av det aktuelle forurensende stoffet målt i fortynningsluften, i ppm

D = fortynningsfaktor

Fortynningsfaktoren skal beregnes på følgende måte:

a) for dieselmotorer og LPG-drevne gassmotorer:

b) for NG-drevne gassmotorer

der:

cCO2 = konsentrasjonen av CO2 i den fortynnede eksosen, i volumprosent

cHC = konsentrasjonen av HC i den fortynnede eksosen, i ppm C1

cNMHC = konsentrasjonen av NMHC i den fortynnede eksosen, i ppm C1

cCO = konsentrasjonen av CO i den fortynnede eksosen, i ppm

FS = støkiometrisk faktor

Konsentrasjoner som er målt på tørr basis, skal omregnes til våt basis i samsvar med nr. 5.2 i tillegg 1 til dette vedlegg.

Den støkiometriske faktoren skal beregnes på følgende måte:

der:

α, ε er de molare forholdene som gjelder drivstoffet CHαOε

Alternativt kan følgende støkiometriske faktorer brukes dersom drivstoffsammensetningen ikke er kjent:

FS (diesel) = 13,4

FS (LPG) = 11,6

FS (NG) = 9,5
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5.5.  Beregning av spesifikke utslipp

Utslippene (g/kWh) skal beregnes på følgende måte:

a) alle bestanddeler, unntatt NOx:

b) NOx:

der:

Wact = faktisk arbeid utført i syklusen som bestemt i samsvar med nr. 3.9.2.

5.5.1. Dersom det er snakk om et periodisk system for etterbehandling av eksos, skal utslippene veies som følger:

der

n1 = antall ETC-prøvinger mellom to regenereringer

n2 = antall ETC-prøvinger i løpet av en regenerering (minst én ETC-prøving)

Mgass,n2 = utslipp i løpet av en regenerering

Mgass,n1 = utslipp etter en regenerering

6. BEREGNING AV UTSLIPP AV PARTIKLER (DERSOM RELEVANT)

6.1.  Evaluering av data

Partikkelfilteret skal plasseres tilbake i vektrommet senest én time etter at prøvingen er fullført. Det skal kondisjoneres i en delvis 
tildekket petriskål som er beskyttet mot støv, i minst én time, men ikke over 80 timer, og deretter veies. Bruttovekten av filtrene 
skal registreres og taravekten trekkes fra, noe som gir partikkelprøvemassen mf. Ved evaluering av partikkelkonsentrasjonen skal 
den samlede prøvemassen (msep) som har passert gjennom filtrene i prøvingssyklusen, registreres.

Dersom bakgrunnskorreksjon skal benyttes, skal massen (md) av fortynningsluft gjennom filtrene og partikkelmassen (mf,d) 
registreres.

6.2.  Beregning av massestrømmen

6.2.1. System med fullstrømsfortynning

Partikkelmassestrømmen (g/prøving) skal beregnes på følgende måte:

der:

mf = partikkelmasse oppsamlet gjennom hele syklusen, i mg

msep = masse av fortynnet eksos som passerer gjennom partikkeloppsamlingsfiltrene, i kg

med = masse av fortynnet eksos gjennom hele syklusen, i kg
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Dersom det benyttes et system med dobbel fortynning, skal massen av sekundær fortynningsluft trekkes fra den samlede massen 
av den dobbelfortynnede eksosen som er oppsamlet gjennom partikkelfiltrene.

msep = mset – mssd

der:

mset = masse av dobbelfortynnet eksos gjennom partikkelfilter, i kg

mssd = masse av sekundær fortynningsluft, i kg

Dersom fortynningsluftens bakgrunnsnivå av partikler er bestemt i samsvar med nr. 3.4, kan partikkelmassen bakgrunnskorrigeres. 
I slike tilfeller skal partikkelmassestrømmen (g/prøving) beregnes på følgende måte:

der:

mPT, msep, med = se ovenfor

md = masse av primær fortynningsluft oppsamlet ved hjelp av partikkelprøvetakingssystemet for 
fortynningsluft, i kg

mf,d = masse av oppsamlede bakgrunnspartikler i primær fortynningsluft, i mg

D = fortynningsfaktor som bestemt i nr. 5.4.1

6.2.2.  System med delstrømsfortynning

Massen av partikler (g/prøving) beregnes ved hjelp av en av følgende metoder:

a)

der:

mf = partikkelmasse oppsamlet gjennom hele syklusen, i mg

msep = masse av fortynnet eksos som passerer gjennom partikkeloppsamlingsfiltrene, i kg

medf = masse av ekvivalent fortynnet eksos gjennom hele syklusen, i kg

Samlet masse av ekvivalent fortynnet eksos gjennom hele syklusen bestemmes på følgende måte:

der:

qmedf,i = øyeblikkelig ekvivalent massestrøm av fortynnet eksos, i kg/s

qmew,i = øyeblikkelig massestrøm av eksos, i kg/s

rd,i = øyeblikkelig fortynningsforhold
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qmdew,i = øyeblikkelig massestrøm av fortynnet eksos gjennom fortynningstunnelen, i kg/s

qmdw,i = øyeblikkelig massestrøm av fortynningsluft, i kg/s

f = dataprøvetakingsfrekvens, i Hz

n = antall målinger

b)

der:

mf = partikkelmasse oppsamlet gjennom hele syklusen, i mg

rs = gjennomsnittlig prøvetakingsforhold gjennom hele prøvingssyklusen

der:

der:

mse = prøvemasse gjennom hele syklusen, i kg

mew = samlet massestrøm av eksos gjennom hele syklusen, i kg

msep = masse av fortynnet eksos som passerer gjennom partikkeloppsamlingsfiltrene, i kg

msed = masse av fortynnet eksos som passerer gjennom fortynningstunnelen, i kg

Merk: For et system med totalprøvetaking er msep og Msed identiske.

6.3.  Beregning av spesifikke utslipp

Partikkelutslippet (g/kWh) skal beregnes på følgende måte:

der:

Wact = faktisk arbeid utført i syklusen som bestemt i samsvar med nr. 3.9.2, i kWh.

6.3.1.  Dersom det gjelder et etterbehandlingssystem med periodisk regenerering, skal utslippene veies på følgende måte:

der:

n1 = antall ETC-prøvinger mellom to regenereringer

n2 = antall ETC-prøvinger i løpet av en regenerering (minst én ETC-prøving)

= utslipp i løpet av en regenerering

= utslipp etter en regenerering.»
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g) I tillegg 4 gjøres følgende endringer:

i) Nr. 1 skal lyde:

«1. INNLEDNING

Gassens bestanddeler, partikler og røyk som avgis fra motoren som innleveres til prøving, skal måles med metodene som er beskrevet 
i vedlegg V. De forskjellige delene av vedlegg V beskriver de anbefalte analysesystemene for gassutslipp (nr. 1), de anbefalte 
systemene for partikkelfortynning og -prøvetaking (nr. 2) og de anbefalte opasimetrene til røyktetthetsmåling (nr. 3).

Ved ESC-prøvingen skal gassens bestanddeler bestemmes i råeksosen. Dersom det benyttes et system med fullstrømsfortynning til 
partikkelbestemmelsen, kan man velge å bestemme den i den fortynnede eksosen. Partiklene skal bestemmes enten med et system 
med delstrømsfortynning eller med et system med fullstrømsfortynning.

For ETC-prøving kan følgende systemer brukes:

et CVS-fullstrømsfortynningssystem for bestemmelse av gass- eller partikkelutslipp (systemer med dobbel fortynning er – 
tillatt),

 eller

en kombinasjon av måling av råeksos for gassutslipp og et delstrømsfortynningssystem for partikkelutslipp,– 

 eller

enhver kombinasjon av de to prinsippene (f.eks. ufortynnet måling av gass og fullstrømsmåling av partikler).»– 

ii) Nr. 2.2 skal lyde:

«2.2.  Andre instrumenter

Instrumenter til å måle drivstofforbruk, luftforbruk, temperatur i kjølemiddel og smøremiddel, eksostrykk og undertrykk i 
innsugingsmanifolden, eksostemperatur, innsugingslufttemperatur, atmosfærisk trykk, fuktighet og drivstofftemperatur skal 
benyttes etter behov. Disse instrumentene skal oppfylle kravene i tabell 9:

Tabell 9

Måleinstrumentenes nøyaktighet

Måleinstrument Nøyaktighet

Drivstofforbruk ± 2 % av motorens høyeste verdi

Luftforbruk ± 2 % av avlest verdi eller ± 1 % av motorens høyeste verdi, der høyeste verdi gjelder

Eksosstrøm ± 2,5 % av avlest verdi eller ± 1,5 % av motorens høyeste verdi, der høyeste verdi gjelder

Temperaturer ≤ 600 K (327 °C) ± 2 K i absolutt verdi

Temperaturer ≥ 600 K (327 °C) ± 1 % av avlest verdi

Atmosfærisk trykk ± 0,1 kPa i absolutt verdi

Eksostrykk ± 0,2 kPa i absolutt verdi

Innsugingsundertrykk ± 0,05 kPa i absolutt verdi

Andre trykk ± 0,1 kPa i absolutt verdi

Relativ fuktighet ± 3 % i absolutt verdi

Absolutt fuktighet ± 5 % av avlest verdi

Fortynningsluftstrøm ± 2 % av avlest verdi

Fortynnet eksosstrøm ± 2 % av avlest verdi»
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iii) Nr. 2.3 og 2.4 oppheves.

iv) Nr. 3 og 4 skal lyde:

«3. BESTEMMELSE AV GASSENS BESTANDDELER

3.1.  Alminnelig spesifikasjoner for analysatorene

Analysatorene skal kunne foreta målinger i et område som tilsvarer den nøyaktigheten som kreves for å måle konsentrasjonene av 
bestanddelene i eksosen (nr. 3.1.1). Det anbefales at analysatorene brukes slik at den målte konsentrasjonen ligger mellom 15 % og 
100 % av full skalaverdi.

Dersom det brukes avlesningssystemer (datamaskiner eller datalogger) som gir tilstrekkelig nøyaktighet og oppløsning mindre enn 
15 % av full skalaverdi, er verdier under 15 % av full skalaverdi også akseptable. I slike tilfeller skal det foretas ekstra kalibreringer 
på minst 4 likt fordelte punkter med en verdi forskjellig fra null for å sikre nøyaktigheten i kalibreringskurvene i samsvar med nr. 
1.6.4 i tillegg 5 til dette vedlegg.

Utstyrets elektromagnetiske kompatibilitet (EMC) skal være på et slikt nivå at ytterligere feil reduseres til et minimum.

3.1.1. Nøyaktighet

Analysatoren skal ikke avvike fra det nominelle kalibreringspunktet med mer enn ± 2 % av avlest verdi over hele måleområdet 
unntatt null, eller ± 0,3 % av full skalaverdi, avhengig av hvilken verdi som er størst. Nøyaktigheten bestemmes i samsvar med 
kalibreringskravene fastsatt i nr. 1.6 i tillegg 5 til dette vedlegg.

Merk: I dette direktiv menes med nøyaktighet avviket mellom avlest verdi på analysatoren og de nominelle kalibreringsverdiene som 
oppnås ved hjelp av en kalibreringsgass (= sann verdi).

3.1.2. Presisjon

Presisjonen, definert som 2,5 ganger standardavviket på 10 gjentatte responser på en gitt kalibreringsgass, skal ikke være større enn 
± 1 % av fullskalakonsentrasjonen for hvert område som benyttes over 155 ppm (eller ppm C) eller ± 2 % av hvert område som 
benyttes under 155 ppm (eller ppm C).

3.1.3.  Støy

Analysatorens topp-topp-respons på nullgasser eller kalibreringsgasser over en 10-sekundersperiode skal ikke overstige 2 % av full 
skalaverdi for alle områder som benyttes.

3.1.4.  Nullpunktsforskyvning

Nullrespons er definert som middelresponsen, medregnet støy, på en nullgass i løpet av et 30-sekunders tidsintervall. 
Nullpunktsforskyvningen i løpet av en en-timesperiode skal være mindre enn 2 % av full skalaverdi for det laveste området som 
benyttes.

3.1.5.  Forskyvning av relativ respons

Relativ respons er definert som middelresponsen, medregnet støy, på en kalibreringsgass i løpet av et 30-sekunders tidsintervall. 
Forskyvningen av den relative responsen i løpet av en én-timesperiode skal være mindre enn 2 % av full skalaverdi for det laveste 
området som benyttes.

3.1.6.  Stigningstid

Stigningstiden for den analysatoren som er montert i målesystemet, skal ikke overstige 3,5 s.

Merk: Vurdering av analysatorens reaksjonstid er ikke i seg selv nok til klart å fastslå hele systemets egnethet for prøving med 
vekslende turtall. Systemets volumer, særlig dødvolum, vil ikke bare påvirke transporttiden fra sonden til analysatoren, men vil også 
påvirke stigningstiden. Dessuten vil transporttider inni en analysator bli definert som reaksjonstid for analysatoren, på samme måte 
som for omformere eller vannutskillere i NOx-analysatorene. Bestemmelsen av hele systemets reaksjonstid er beskrevet i nr. 1.5 i 
tillegg 5 til dette vedlegg.
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3.2.  Gasstørking

Den valgfrie innretningen for gasstørking som benyttes, må ha en minimal innvirkning på konsentrasjonen av de målte gassene. 
Kjemisk tørking er ikke en akseptabel metode for å fjerne vann fra prøven.

3.3.  Analysatorer

 I nr. 3.3.1-3.3.4 beskrives de måleprinsippene som skal benyttes. En detaljert beskrivelse av målesystemene finnes i vedlegg V. 
Gassene som skal måles, skal analyseres med følgende instrumenter. For ikke-lineære analysatorer kan lineariseringskretser 
benyttes.

3.3.1.  Analyse av karbonmonoksid (CO)

 Karbonmonoksidanalysatoren skal være av typen ikke-dispersiv infrarød (NDIR) absorpsjonsanalysator.

3.3.2.  Analyse av karbondioksid (CO2)

 Karbonmonoksidanalysatoren skal være av typen ikke-dispersiv infrarød (NDIR) absorpsjonsanalysator.

3.3.3.  Analyse av hydrokarboner (HC)

Hydrokarbonanalysatoren skal for dieselmotorer være av typen oppvarmet flammeionisasjonsdetektor (HFID) med detektor, ventiler, 
rør osv. som er oppvarmet slik at gasstemperaturen holdes på 463 K ± 10 K (190 ± 10 °C). Hydrokarbonanalysatoren kan for NG- og 
LPG-drevne motorer være av typen ikke-oppvarmet flammeionisasjonsdetektor (FID) avhengig av hvilken metode som brukes (se 
nr. 1.3 i vedlegg V).

3.3.4.  Analyse av hydrokarboner unntatt metan (NMHC) (bare NG-drevne gassmotorer)

Hydrokarboner unntatt metan skal bestemmes på én av følgende måter:

3.3.4.1.  G a s s k r o m a t o g r a f i  ( G C )

Hydrokarboner unntatt metan skal bestemmes ved at metanen som er analysert ved hjelp av en gasskromatograf (GC) kondisjonert 
ved 423 K (150 °C), trekkes fra hydrokarbonene som er målt i samsvar med nr. 3.3.3.

3.3.4.2.  M e t a n s e p a r a t o r  ( N M C )

Delen av andre hydrokarboner enn metan bestemmes med en oppvarmet NMC på samme ledning som en FID som i nr. 3.3.3, ved 
at metan trekkes fra hydrokarbonene.

3.3.5.  Analyse av nitrogenoksider (NOx)

Nitrogenoksidanalysatoren skal være av typen kjemiluminescensdetektor (CLD) eller oppvarmet kjemiluminescensdetektor (HCLD) 
med en NO2/NO-omformer, dersom målingen er på tørr basis. Dersom målingen er på våt basis, skal det brukes en HCLD med 
omformer som holdes på mer enn 328 K (55 °C), forutsatt at dempingskontrollen for vann (se nr. 1.9.2.2 i tillegg 5 til dette vedlegg) 
har vært tilfredsstillende.

3.3.6.  Måling av forhold luft/drivstoff

Utstyret for måling av forholdet luft/drivstoff som brukes til å bestemme eksosstrømmen som beskrevet i nr. 4.2.5 i tillegg 2 til dette 
vedlegg, skal være en luft/brennstoff-føler med stort måleområde, eller en lambda-føler av zirconia-type. Føleren skal monteres 
direkte på eksosrøret på et punkt der eksosens temperatur er høy nok til å hindre kondensering av vann.

Følerens nøyaktighet med tilhørende elektronikk skal ligge innenfor:

± 3 % av avlest verdi λ < 2

± 5 % av avlest verdi 2 ≤ λ < 5

± 10 % av avlest verdi 5 ≤ λ

For å oppfylle nøyaktighetsspesifikasjonene ovenfor, skal føleren kalibreres slik produsenten av instrumentet har angitt.
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3.4.  Prøvetaking for bestemmelse av gassutslipp

3.4.1.  Råeksos

Prøvetakingssondene for gassutslipp skal monteres minst 0,5 m eller tre ganger diameteren av eksosrøret, avhengig av hva som er 
lengst, oppstrøms fra utløpet av eksosanlegget, men tilstrekkelig nær motoren til å sikre en eksostemperatur på minst 343 K (70 ºC) 
ved sonden.

I tilfelle av en flersylindret motor med en forgrenet eksosmanifold skal inntaket til sonden plasseres tilstrekkelig langt nedstrøms til 
å sikre at prøven er representativ for det gjennomsnittlige eksosutslippet fra alle sylindrer. I flersylindrede motorer som har atskilte 
grupper med manifolder, som i en «V»-motor, anbefales det å kombinere manifondene oppstrøms fra prøvetakingssonden. Dersom 
dette ikke er praktisk mulig, er det tillatt å foreta en prøvetaking fra gruppen med høyest utslipp av CO2. Andre metoder som har 
vist seg å samsvare med ovennevnte metoder, kan benyttes. Ved beregning av eksosutslippet skal motorens samlede massestrøm av 
eksos brukes.

Dersom motoren er utstyrt med et system for etterbehandling av eksos, skal eksosprøven tas nedstrøms for 
etterbehandlingssystemet.

3.4.2.  Fortynnet eksos

Eksosrøret mellom motoren og fullstrømsfortynningssystemet skal være i samsvar med kravene i nr. 2.3.1 i vedlegg V (EP).

Prøvetakingssonden(e) for gassutslipp skal være montert på et sted i fortynningstunnelen der fortynningsluften og eksosen er godt 
blandet, og i nærheten av prøvetakingssonden for partikler.

Prøvetaking kan generelt foregå på to måter:

de forurensende stoffene samles opp i en prøvetakingssekk gjennom hele syklusen og måles når prøvingen er ferdig,– 

de forurensende stoffene samles opp kontinuerlig og integrert i løpet av syklusen; denne metoden er obligatorisk for HC og – 
NOx.

4. BESTEMMELSE AV PARTIKLER

Bestemmelse av partiklene forutsetter et fortynningssystem. Fortynning kan oppnås ved et system med delstrømsfortynning eller et 
system med dobbel fullstrømsfortynning. Gjennomstrømningskapasiteten i fortynningssystemet skal være stor nok til fullt ut å fjerne 
vannkondensering i fortynnings- og prøvetakingssystemene. Temperaturen i den fortynnede eksosen skal være under 325 K (52 °C)
(*) rett oppstrøms fra filterholderne. Det er tillatt med fuktighetsregulering av fortynningsluften før den går inn i fortynningssystemet, 
og særlig avfukting er nyttig dersom fuktigheten i fortynningsluften er høy. Temperaturen i fortynningsluften skal være høyere enn 
288 K (15 ºC) i umiddelbar nærhet av inngangen til fortynningstunnelen.

Delstrømsfortynningssystemet skal være slik konstruert at det tar proporsjonelle prøver av råeksos fra eksosstrømmen, og derved 
reagerer på utslag i strømningshastigheten for eksosen, og innfører fortynningsluft i denne prøven for å oppnå en temperatur på under 
325 K (52 °C) ved prøvingsfilteret. I denne sammenheng er det viktig at fortynningsforholdet eller prøvetakingsforholdet rdil eller rs 
bestemmes på en slik måte at nøyaktighetsgrensene i nr. 3.2.1 i tillegg 5 til dette vedlegg, overholdes. Det kan benyttes forskjellige 
uttakningsmetoder, slik at den uttakningen som benyttes, i stor grad avgjør hvilket prøvetakingsutstyr og hvilke framgangsmåter 
som skal brukes (nr. 2.2 i vedlegg V).

Generelt skal partikkelprøvetakingssonden være installert i nærheten av prøvetakingssonden for gassutslipp, men likevel i 
tilstrekkelig avstand til ikke å skape forstyrrelser. Bestemmelsene i nr. 3.4.1 angående montering gjelder også for prøvetaking av 
partikler. Prøvetakingsledningen skal være i samsvar med kravene i nr. 2 i vedlegg V.

I tilfelle av en flersylindret motor med en forgrenet eksosmanifold skal inntaket til sonden plasseres tilstrekkelig langt nedstrøms til 
å sikre at prøven er representativ for det gjennomsnittlige eksosutslippet fra alle sylindrer. I flersylindrede motorer som har atskilte 
grupper med manifolder, som i en «V»-motor, anbefales det å kombinere manifoldene oppstrøms fra prøvetakingssonden. Dersom 
dette ikke er praktisk mulig, er det tillatt å foreta en prøvetaking fra gruppen med høyest utslipp av partikler. Andre metoder som 
har vist seg å samsvare med ovennevnte metoder, kan benyttes. Ved beregning av eksosutslippet skal motorens samlede massestrøm 
av eksos brukes.

For å bestemme partikkelmassen er det nødvendig med et prøvetakingssystem, partikkelprøvetakingsfiltre, en mikrogramvekt og et 
vektrom med kontrollert temperatur og fuktighet.
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Til partikkelprøvetaking skal metoden med enkelt filter benyttes, der ett filter (se nr. 4.1.3) benyttes til hele prøvingssyklusen. Ved 
ESC-prøvingen skal det rettes stor oppmerksomhet mot prøvetakingstider og -strømmer i prøvetakingsfasen av prøvingen.

4.1.  Partikkelprøvetakingsfiltre

Det skal tas prøver av den fortynnede eksosen ved hjelp av et filter som oppfyller kravene i nr. 4.1.1 og 4.1.2 under 
prøvingssekvensen.

4.1.1.  Filterspesifikasjon

Det kreves glassfiberfiltre med fluorkarbonbelegg. Alle filtertyper skal ha en utskillelsesgrad på minst 99 % for 0,3 μm DOP 
(dioktylftalat) ved en gassgjennomstrømningshastighet på mellom 35 og 100 cm/s.

4.1.2.  Filterstørrelse

Det anbefales å bruke filtre med en diameter på 47 mm eller 70 mm. Filtre med større diameter kan brukes (nr. 4.1.4), men filtre 
med mindre diameter er ikke tillatt.

4.1.3.  Filtergjennomstrømningshastighet

Det skal oppnås en gassgjennomstrømningshastighet gjennom filteret på 35 til 100 cm/s. Økningen i trykkfallet mellom begynnelsen 
og slutten av prøvingen skal ikke være mer enn 25 kPa.

4.1.4.  Belastning av filteret

Den påkrevde minstebelastningen av filteret for de vanligste filterstørrelsene er vist i tabell 10. For større filtre skal minstebelastningen 
av filteret være 0,065 mg/1000 mm2 filterareal.

Tabell 10

Minstebelastning av filter

Filterdiameter (mm) Minstebelastning (mg)

47 0,11

70 0,25

90 0,41

110 0,62

Dersom det på grunnlag av tidligere prøving er usannsynlig at den påkrevde minste filterbelastningen vil bli oppnådd i en 
prøvingssyklus etter optimering av strømningshastigheter og fortynningsforhold, kan en mindre filterbelastning godtas, med samtykke 
fra de berørte parter, dersom det kan påvises at dette oppfyller nøyaktighetskravene i nr. 4.2, f.eks. med en vekt på 0,1 μg.

4.1.5.  Filterholder

Ved utslippsprøvingen plasseres filteret i en filterholderenhet som oppfyller kravene i nr. 2.2 i vedlegg V. Filterholderenheten skal 
være konstruert slik at det gir en jevn strømningsfordeling over filterets effektive areal. Hurtigvirkende ventiler skal være plassert 
enten oppstrøms eller nedstrøms for filterholderen. En treghetsbasert forsorterer med et 50 % skjærepunkt mellom 2,5 μm og 
10 μm kan monteres umiddelbart oppstrøms for filterholderen. Bruken av forsortereren anbefales sterkt dersom det benyttes en 
prøvetakingssonde med åpent rør vendt oppad i eksosstrømmen.

4.2.  Spesifikasjoner for vektrom og analysevekt

4.2.1.  Vilkår for vektrom

Temperaturen i vektrommet (eller lokalet) der partikkelfiltrene kondisjoneres og veies, skal holdes på 295 K ± 3 K (22 ºC ± 3 ºC) 
under hele kondisjoneringen og veiingen av filtre. Fuktigheten skal holdes på et duggpunkt på 282,5 K ± 3 K (9,5 °C ± 3 °C) og en 
relativ fuktighet på 45 ± 8 %. 
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4.2.2.  Veiing av referansefiltre

Luften i rommet (eller lokalet) skal ikke inneholde forurensende stoffer (som støv) som kan avsettes på partikkelfiltrene under 
stabiliseringen. Forstyrrelser i vektrommets spesifikasjoner som angitt i nr. 4.2.1, tillates dersom varigheten ikke overstiger 
30 minutter. Vektrommet skal oppfylle de fastsatte spesifikasjonene før noen person kommer inn i det. Minst to ubrukte referansefiltre 
skal veies innen fire timer etter veiingen av prøvetakingsfiltrene, men helst samtidig. De skal ha samme størrelse og være av samme 
materiale som prøvetakingsfiltrene.

Dersom referansefiltrenes gjennomsnittsvekt endres mellom veiingen av prøvetakingsfiltrene med mer enn 10 μg, skal alle 
prøvetakingsfiltre kasseres og utslippsprøvingen gjentas.

Dersom stabilitetskriteriene for vektrommet nevnt i nr. 4.2.1 ikke oppfylles, men veiingen av referansefilteret oppfyller ovennevnte 
kriterier, kan motorprodusenten velge enten å godta vekten av prøvetakingsfiltrene eller å erklære prøvingene ugyldige, rette 
kontrollsystemet i vektrommet og gjenta prøvingen.

4.2.3.  Analysevekt

Analysevekten som brukes til å bestemme filtervekten, skal ha en presisjon (standardavvik) på minst 2 μg og en oppløsning på minst 
1 μg (1 siffer = 1 μg) etter vektprodusentens angivelser.

4.2.4.  Eliminering av virkningen av statisk elektrisitet

For å eliminere virkningen av statisk elektrisitet, skal filtrene nøytraliseres før veiing, med f.eks. et nøytraliseringsapparat av 
polonium, et faradaybur eller en innretning med tilsvarende virkning.

4.2.5.  Spesifikasjoner for strømningsmåling

4.2.5.1.  A l m i n n e l i g e  k r a v

Absolutt nøyaktighet for strømningsmåleren eller instrumenter til strømningsmåling skal være som angitt i nr. 2.2.

4.2.5.2.  S æ r l i g e  b e s t e m m e l s e r  o m  s y s t e m e r  f o r  d e l s t r ø m s f o r t y n n i n g

For delstrømsfortynningssystemer er nøyaktigheten i prøvestrømmen qmp særlig viktig, dersom den ikke måles direkte, men 
bestemmes ved differensialstrømsmåling:

qmp = qmdew – qmdw

I dette tilfellet er en nøyaktighet på ± 2 % for qmdew og qmdw ikke tilstrekkelig til å garantere en akseptabel nøyaktighet for qmp. 
Dersom gasstrømmen bestemmes ved differansestrømningsmåling, skal den største differansefeilen være slik at nøyaktigheten for 
qmp er innenfor ± 5 % når fortynningsforholdet er mindre enn 15. Den kan beregnes ved å ta den kvadratiske gjennomsnittsverdien 
av feilene i hvert instrument.

Akseptabel nøyaktighet for qmp kan oppnås ved én av følgende metoder:

Absolutt nøyaktighet for qmdew og qmdw er ± 0,2 %, som garanterer en nøyaktighet for qmp på ≤ 5 % ved et fortynningsforhold på 15. 
Ved høyere fortynningsforhold vil imidlertid feilene bli større.

Kalibrering av qmdw i forhold til qmdew utføres slik at det oppnås samme nøyaktighet for qmp som i a). Denne kalibreringen er beskrevet 
nærmere i nr. 3.2.1 i tillegg 5 til vedlegg III.

Nøyaktigheten for qmp bestemmes indirekte ut fra fortynningsforholdets nøyaktighet, som bestemt ved en sporgass, f.eks. CO2. Igjen 
skal bestemmelsen av qmp skje med en nøyaktighet som tilsvarer metode a).

Absolutt nøyaktighet for qmdew og qmdw ligger innenfor ± 2 % av full skalaverdi, den største differansefeilen mellom qmdew og qmdw 
ligger innenfor 0,2 %, og linearitetsfeilen ligger innenfor ± 0,2 % av høyeste verdi for qmdew som er observert under prøvingen.

_______________
(*) Kommisjonen skal gjennomgå temperaturen oppstrøms for filterholderen, 325 K (52 °C), og skal om nødvendig foreslå en 

alternativ temperatur som får anvendelse ved typegodkjenning av nye typer fra 1. oktober 2008.»



16.7.2009 Nr. 39/293EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

h) I tillegg 5 gjøres følgende endringer:

i) Nytt nr. 1.2.3 skal lyde:

«1.2.3.  Bruk av presisjonsblandere

Gassene som brukes til kalibrering, kan også lages ved hjelp av en presisjonsblander (utblandingsenhet for gass), ved fortynning 
med renset N2 eller med renset syntetisk luft. Nøyaktigheten i blandeinnretningen skal være stor nok til at konsentrasjonen av 
de blandede kalibreringsgassene kan bestemmes med en nøyaktighet på ± 2 %. Nøyaktighetskravet innebærer at primærgassene 
som benyttes i blandingen, skal være kjent med en nøyaktighet på minst ± 1 %, som skal kunne spores til nasjonale eller 
internasjonale standarder. Etterprøvingen utføres ved mellom 15 % og 50 % av full skalaverdi for hver kalibrering som omfatter 
bruk av en blandeinnretning.

Blandeinnretningen kan eventuelt kontrolleres med et lineært instrument, f.eks. ved bruk av NO-gass og en CLD. Instrumentets 
kalibreringsverdi skal justeres med kalibreringsgass direkte tilkoplet instrumentet. Blandeinnretningen skal kontrolleres ved de 
innstillingene som benyttes, og den nominelle verdien skal sammenholdes med konsentrasjonen som måles med instrumentet. 
Denne differansen skal ved hvert punkt ligge på ± 1 % av den nominelle verdien.»

ii) Nr. 1.4 skal lyde:

«1.4.  tetthetsprøving

Det skal foretas en tetthetsprøving for systemet. Sonden skal koples fra eksosanlegget og enden tettes. Deretter startes 
analysatorpumpen. Etter en innledende stabiliseringsperiode bør alle strømningsmålere vise null. Dersom dette ikke er tilfelle, 
skal prøvetakingsledningene kontrolleres og feilen rettes.

Den største tillatte lekkasje på vakuumsiden skal være 0,5 % av strømningsmengden under bruk for den delen av systemet som 
kontrolleres. Strømningsmengden i analysatorene og omløpet kan brukes til å anslå strømningsmengden under bruk.

Systemet kan eventuelt tømmes til et trykk på minst 20 kPa vakuum (80 kPa absolutt verdi). Etter en innledende 
stabiliseringsperiode bør trykkøkningen Δp (kPa/min) i systemet ikke overstige:

Δp = p / Vs × 0,005 × qvs

der:

Vs = systemets volum, l

qvs = systemets strømningshastighet, l/min

En annen metode består i å legge til en trinnvis endring av konsentrasjonen i begynnelsen av prøvetakingsledningen ved å bytte 
fra nullgass til kalibreringsgass. Dersom det etter et tilstrekkelig tidsrom leses av en konsentrasjon som er ca. 1 % lavere enn 
den tilførte konsentrasjonen, tyder dette på kalibrerings- eller lekkasjeproblemer.»

iii) Nytt nr. 1.5 skal lyde:

«1.5.  Kontroll av analysesystemets reaksjonstid

Systemets innstillinger ved evaluering av reaksjonstiden skal være nøyaktig de samme som ved målingene under prøvingen 
(dvs. trykk, strømningshastighet, filterinnstillinger på analysatorene og alt annet som påvirker reaksjonstiden). Bestemmelsen av 
reaksjonstid skal foretas ved at man skifter gass direkte ved inntaket på prøvetakingssonden. Skifte av gass skal skje på mindre 
enn 0,1 sekund. De gassene som brukes ved prøvingen, skal gi en konsentrasjonsendring på minst 60 % FS.

Konsentrasjonssporet for hver bestanddel i gassen skal registreres. Reaksjonstiden defineres som tidsforskjellen mellom skifte 
av gass og den aktuelle endringen i den registrerte konsentrasjonen. Systemets reaksjonstid (t90) utgjøres av forsinkelsestiden til 
måledetektoren og detektorens stigningstid. Forsinkelsestiden defineres som tiden fra endringen (t0) til reaksjonen er 10 % av 
endelig avlest verdi (t10). Stigningstiden defineres som tiden mellom 10 % og 90 % reaksjon av endelig avlest verdi (t90 – t10).

For tidsjustering av signalene fra analysatoren og eksosstrømmen ved ufortynnet måling, defineres omdanningstiden som tiden 
fra endringen (t0) til reaksjonen er 50 % av endelig avlest verdi (t50).
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Systemets reaksjonstid skal være ≤ 10 sekunder med en stigningstid på ≤ 3,5 sekunder for alle bestanddeler underlagt 
grenseverdier (CO, NOx, HC eller NMHC) og alle anvendte måleområder.»

iv) Tidligere nr. 1.5 skal lyde:

«1.6.  Kalibrering

1.6.1.  Instrumenter

Instrumentene skal kalibreres og kalibreringskurvene kontrolleres mot standardgasser. Samme gasstrømningshastighet skal 
benyttes som ved prøvetaking av eksos.

1.6.2.  Oppvarmingstid

Oppvarmingstiden bør være i samsvar med produsentens anbefalinger. Dersom tiden ikke er oppgitt, anbefales minst to timer 
for oppvarming av analysatorene.

1.6.3.  NDIR- og HFID-analysator

NDIR-analysatoren skal innstilles om nødvendig, og HFID-analysatorens forbrenningsflamme skal optimeres (nr. 1.8.1).

1.6.4.  Bestemmelse av kalibreringskurven

Hvert driftsområde som normalt brukes, skal kalibreres.– 

CO-, CO– 2-, NOx- og HC-analysatorene skal nullstilles ved hjelp av renset syntetisk luft (eller nitrogen).

De aktuelle kalibreringsgassene skal føres inn i analysatorene, verdiene skal registreres og kalibreringskurven bestemmes.– 

Kalibreringskurven skal bestemmes ved minst seks kalibreringspunkter (unntatt null) med lik innbyrdes avstand over – 
driftsområdet. Den høyeste nominelle konsentrasjonen skal være minst 90 % av full skalaverdi.

Kalibreringskurven skal beregnes med minste kvadraters metode. Kurven kan tilpasses med en lineær eller ikke-lineær – 
ligning.

Kalibreringspunktene skal ikke avvike fra justeringskurven som er laget med minste kvadraters metode med mer enn ± 2 % – 
av avlest verdi, eller ± 0,3 % av full skalaverdi, etter hva som er høyest.

Nullstillingen skal om nødvendig kontrolleres igjen, og framgangsmåten for kalibrering gjentas.– 

1.6.5.  Alternative metoder

Dersom det kan påvises at alternativ teknologi (f.eks. datamaskin, elektronisk styrt bryter for måleområde osv.) kan gi likeverdig 
nøyaktighet, kan slike alternative metoder benyttes.

1.6.6.  Kalibrering av sporgassanalysatoren for eksosstrømmåling

Kalibreringskurven skal bestemmes ved minst seks kalibreringspunkter (unntatt null) med lik innbyrdes avstand over 
driftsområdet. Den høyeste nominelle konsentrasjonen skal være minst 90 % av full skalaverdi. Kalibreringskurven beregnes 
med minste kvadraters metode.

Kalibreringspunktene skal ikke avvike fra justeringskurven som er laget med minste kvadraters metode med mer enn ± 2 % av 
avlest verdi, eller ± 0,3 % av full skalaverdi, etter hva som er høyest.

Analysatoren skal nullstilles og kalibreres før prøvingen ved bruk av en nullgass og en kalibreringsgass hvis nominelle verdi er 
over 80 % av analysatorens fulle skalaverdi.»

v) Tidligere nr. 1.6 blir nytt nr. 1.6.7.
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vi) Nytt nr. 2.4 skal lyde:

«2.4.  Kalibrering av subsonisk venturi (SSV)

Kalibreringen av SSV er basert på strømningsligningen for en subsonisk venturi. Gassens strømningshastighet er en funksjon av 
innløpstrykk og -temperatur, trykkfall mellom inntak og innsnevring på SSV.

2.4.1.  Dataanalyse

Luftens strømningshastighet (QSSV) ved hver innstilling av begrenseren (minst 16 innstillinger) skal beregnes i m3/min 
(standardvilkår) av strømningsmålerdataene etter metoden fastsatt av produsenten. Utslippsfaktoren skal beregnes ut fra 
kalibreringsdataene for hver innstilling på følgende måte:

der:

QSSV = luftstrømningshastighet ved standardvilkårene (101,3 kPa, 273 K), i m3/s

T = temperatur ved venturiinntak, i K

d = SSV-innsnevringens diameter, i m

rp =
forhold mellom absolutt statisk trykk ved innsnevring og inntak på SSV =

 

rD =
forholdet mellom SSV-innsnevringens diameter d og inntaksrørets innvendige diameter =

 

For å bestemme området med subsonisk strømning avsettes Cd som en funksjon av Reynolds-tall ved innsnevringen på SSV. Re 
ved innsnevringen på SSV beregnes ved hjelp av følgende formel:

der:

A1 = en samling av konstanter og enhetsomregninger

Qssv = luftstrømningshastighet ved standardvilkårene (101,3 kPa, 273 K), i m3/s

d = SSV-innsnevringens diameter, i m

μ = gassens absolutte eller dynamiske viskositet, beregnet ved hjelp av følgende formel:

b = empirisk konstant = 

S = empirisk konstant = 110,4 K
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Siden QSSV inngår i formelen for Re, skal beregningene startes med en innledende gjetning for QSSV eller kalibreringsventuriens 
Cd, og deretter gjentas beregningene til QSSV konvergerer. Konvergensmetoden skal ha en nøyaktighet på minst 0,1 % per 
punkt.

For minst 16 punkter i området med subsonisk strømning skal de verdiene av Cd som beregnes ut fra den resulterende ligningen 
for kalibreringskurven, ligge innenfor ± 0,5 % av den målte Cd for hvert kalibreringspunkt.»

vii) Tidligere nr. 2.4 blir nytt nr. 2.5.

viii) Nr. 3 skal lyde:

«3. KALIBRERING AV PARTIKKELMÅLINGSSYSTEMET

3.1.  Innledning

Kalibrering av partikkelmålingen er begrenset til de strømningsmålerne som brukes til å bestemme prøvetakingsstrøm og 
fortynningsforhold. Hver strømningsmåler skal kalibreres så ofte som nødvendig for å oppfylle nøyaktighetskravene i dette 
direktiv. Kalibreringsmetoden som skal benyttes, er beskrevet i nr. 3.2.

3.2.  Strømningsmålinger

3.2.1.  Periodisk kalibrering

For å oppfylle nøyaktighetskravene til strømningsmålinger som angitt i nr. 2.2 i tillegg 4 til dette vedlegg, skal – 
strømningsmåleren eller strømningsmåleinstrumentet kalibreres med en nøyaktig strømningsmåler, som kan føres tilbake 
til internasjonale og/eller nasjonale standarder.

Dersom prøvegasstrømmen bestemmes ved differansestrømningsmåling, skal strømningsmåleren eller – 
strømningsmåleinstrumentet kalibreres ved hjelp av én av følgende framgangsmåter, på en slik måte at strømmen qmp inn 
i tunnelen oppfyller nøyaktighetskravene i nr. 4.2.5.2 i tillegg 4 til dette vedlegg:

a) Strømningsmåleren for qmdw skal seriekoples med strømningsmåleren for qmdew, og forskjellen mellom de to 
strømningsmålerne skal kalibreres for minst fem settpunkter med strømningsverdier jevnt fordelt mellom den laveste 
qmdw-verdien som brukes ved prøvingen, og den qmdew-verdien som brukes ved prøvingen. Strømmen kan ledes 
utenom fortynningstunnelen.

b) En kalibrert massestrømsinnretning skal seriekoples med strømningsmåleren for qmdew, og nøyaktigheten skal 
kontrolleres for den verdien som brukes ved prøvingen. Deretter seriekoples den kalibrerte massestrømsinnretningen til 
strømningsmåleren for qmdw, og nøyaktigheten kontrolleres for minst fem innstillinger som tilsvarer fortynningsforholdet 
mellom 3 og 50, i forhold til qmdew-verdien som brukes ved prøvingen.

c) Overføringsrøret TT koples fra eksosen, og en kalibrert strømningsmåler med et passende måleområde for å måle qmp 
koples til overføringsrøret. Deretter stilles qmdew på den verdien som brukes ved prøvingen, og qmdw stilles sekvensielt 
inn på minst fem verdier som tilsvarer fortynningsforhold q mellom 3 og 50. Alternativt kan det etableres en særlig 
kalibreringsvei, som leder utenom tunnelen, men med samme samlede luftstrøm og fortynningsluftstrøm gjennom de 
tilsvarende målerne som ved den faktiske prøvingen.

d) En sporgass føres inn i eksosoverføringsrøret TT. Denne sporgassen kan være en bestanddel av eksosen, f.eks. CO2 
eller NOx. Etter fortynning i tunnelen måles sporgassen. Dette skal utføres for fem fortynningsforhold mellom 3 og 
50. Prøvestrømmens nøyaktighet bestemmes ut fra fortynningsforholdet rd:

Gassanalysatorenes nøyaktighet skal tas i betraktning for å sikre nøyaktigheten for – qmp.
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3.2.2.  Kontroll av karbonstrøm

Det anbefales å kontrollere karbonstrøm ved hjelp av faktisk eksos for å påvise måle- og reguleringsproblemer og kontrollere – 
at delstrømssystemet fungerer riktig. Kontroll av karbonstrøm skal foretas minst hver gang en ny motor blir montert, eller 
når det er foretatt viktige endringer i prøvingskammeret.

Motoren skal kjøres med høyeste dreiemomentbelastning og høyeste turtall eller i en annen konstant tilstand som produserer – 
minst 5 % CO2. Delstrømsprøvetakingssystemet skal kjøres med en fortynningsfaktor på omlag 15:1.

Dersom det gjennomføres en kontroll av karbonstrøm, får framgangsmåten angitt i tillegg 6 til dette vedlegg, anvendelse. – 
Strømningshastighetene for karbon beregnes i samsvar med nr. 2.1–2.3 i tillegg 6 til dette vedlegg. Alle strømningshastigheter 
for karbon skal ligge innenfor et område på 6 %.

3.2.3.  Kontroll før prøving

Innen to timer før prøving skal det foretas en kontroll på følgende måte:– 

Strømningsmålernes nøyaktighet skal kontrolleres ved hjelp av samme metode som ved kalibrering (se nr. 3.2.1) for minst – 
to punkter, inkludert strømningsverdier for qmdw som tilsvarer fortynningsforhold på mellom 5 og 15 for qmdew-verdien som 
brukes ved prøvingen.

Dersom de verdiene som er registrert ved hjelp av kalibreringsmetoden beskrevet i nr.3.2.1, kan vise at strømningsmålerens – 
kalibrering er stabil over et lengre tidsrom, kan kontrollen før prøving utelates.

3.3.  Bestemmelse av omdanningstiden (utelukkende for delstrømsfortynningssystemer ved EtC-prøving)

Systemets innstillinger ved evaluering av omdanningstiden skal være nøyaktig de samme som ved målingene under – 
prøvingen. Omdanningstiden skal bestemmes ved hjelp av følgende metode:

En uavhengig referansestrømningsmåler med et passende måleområde i forhold til sondestrømmen skal serieforbindes – 
med og koples til nær sonden. Denne strømningsmåleren skal ha en omdanningstid på under 100 ms for den 
strømningstrinnstørrelsen som brukes ved måling av reaksjonstiden, og ha en strømningsbegrensning som er tilstrekkelig 
lav til at den ikke påvirker den dynamiske ytelsen i delstrømsfortynningssystemet, og som er i samsvar med god teknisk 
praksis.

Den inngående eksosstrømmen (eller luftstrømmen, dersom eksosstrømmen beregnes) til delstrømsfortynningssystemet – 
skal endres trinnvis, fra lav strøm til minst 90 % av full skalaverdi. Utløseren for den trinnvise endringen skal være 
den samme som den som brukes til å starte den foregripende reguleringen ved den faktiske prøvingen. Påvirkningen på 
eksosstrømtrinnene og strømningsmålerens reaksjon skal registreres med en målefrekvens på minst 10 Hz.

Ut fra disse dataene bestemmes delstrømsfortynningssystemets omdanningstid, som er tiden fra trinnpåvirkningen begynner – 
til strømningsmålerens reaksjon har nådd 50 %. På tilsvarende måte bestemmes omdanningstidene for qmp-signalet fra 
delstrømsfortynningssystemet og qmew,i-signalet fra eksosstrømningsmåleren. Disse signalene brukes i regresjonskontrollene 
som foretas etter hver prøving (se nr. 3.8.3.2 i tillegg 2 til dette vedlegg).

Beregningen skal gjentas for minst fem stignings- og minskningspåvirkninger, og det skal beregnes et gjennomsnitt av – 
resultatene. Referansestrømningsmålerens interne omdanningstid (<100 ms) skal trekkes fra denne verdien. Dette er den 
«foregripende» verdien for delstrømsfortynningssystemet, som skal benyttes i samsvar med nr. 3.8.3.2 i tillegg 2 til dette 
vedlegg.

3.4.  Kontroll av delstrømsvilkårene

Variasjonsområdet for eksoshastighets- og trykksvingninger skal eventuelt kontrolleres og justeres i samsvar med kravene i nr. 
2.2.1 i vedlegg V (EP).

3.5.  Kalibreringsintervaller

Instrumentene til strømningsmåling skal kalibreres minst hver tredje måned, eller hver gang det foretas en reparasjon eller 
endring i systemet som kan påvirke kalibreringen.»
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i) Nytt tillegg 6 skal lyde:

«Tillegg 6

KONtROLL AV KARBONStRØM

1.  INNLEDNING

Bortsett fra en svært liten del kommer alt karbon i eksosen fra drivstoffet, og bortsett fra en svært liten del forekommer dette i 
eksosen som CO2. Dette utgjør grunnlaget for en systemkontroll basert på CO2-målinger.

Strømmen av karbon inn i systemene for måling av eksos bestemmes ut fra strømningshastigheten til drivstoffet. Strømmen 
av karbon ved forskjellige prøvetakingspunkter i utslipps- og partikkelprøvetakingssystemene bestemmes ut fra CO2-
konsentrasjonene og gasstrømningshastighetene på disse punktene.

På denne måten utgjør motoren en kjent kilde for karbonstrøm, og når den samme karbonstrømmen observeres i eksosrøret og 
ved utløpet av delstrømsprøvetakingssystemet (PM) for partikler, kontrolleres lekkasjer og strømningsmålingens nøyaktighet. 
Denne kontrollen innebærer den fordelen at delene prøves under motorens faktiske prøvingsvilkår med hensyn til temperatur 
og strømning.

Følgende diagram viser prøvetakingspunktene der karbonstrømmen skal kontrolleres. De spesifikke ligningene for 
karbonstrømmene ved hvert prøvetakingspunkt er angitt nedenfor.

Figur 7

2.  BEREGNINGER

2.1.  Karbonstrømmen til motoren (punkt 1)

Massestrømmen av karbon til motoren for et drivstoff CHαOε beregnes slik:

der:

qmf = massestrøm av drivstoff, i kg/s
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2.2.  Karbonstrømmen i råeksos (punkt 2)

Massestrømmen av karbon til eksosrøret i motoren bestemmes ut fra konsentrasjonen av rå CO2 og massestrømmen av eksos.

der:

CCO2,r  =  våt CO2-konsentrasjon i råeksosen, i %

CCO2,a  =  våt CO2-konsentrasjon i omgivelsesluften, i % (ca. 0,04 %)

qmew  =  massestrøm av eksos (våte forhold), i kg/s

Mre  =  eksosens molekylmasse

Dersom CO2 måles på tørr basis, skal den omregnes til våt basis i samsvar med nr. 5.2 i tillegg 1 til dette vedlegg.

2.3.  Karbonstrømmen i fortynningssystemet (punkt 3)

Karbonets strømningshastighet skal bestemmes ut fra den fortynnede CO2-konsentrasjonen, massestrømmen av eksos og 
prøvestrømmen:

der:

CCO2,d = våt CO2-konsentrasjon i den fortynnede eksosen ved utløpet av fortynningstunnelen, i %

CCO2,a = våt CO2-konsentrasjon i omgivelsesluften, i % (ca. 0,04 %)

qmdew = massestrøm av fortynnet eksos (våte forhold), i kg/s

qmew = massestrøm av eksos (våte forhold), i kg/s (bare delstrømssystemer)

qmp = prøvestrøm av eksos inn i delstrømsfortynningssystem, i kg/s (bare delstrømssystemer)

Mre = eksosens molekylmasse

Dersom CO2 måles på tørr basis, skal den omregnes til våt basis i samsvar med nr. 5.2 i tillegg 1 til dette vedlegg.

2.4.  Eksosens molekylmasse (Mre) skal beregnes slik:

der:

qmf = massestrøm av drivstoff, i kg/s

qmaw = massestrøm av innsugingsluft (våte forhold), i kg/s

Ha = fuktighet i innsugingsluften, i g vann per kg tørr luft

Mra = den tørre innsugingsluftens molekylmasse (= 28,9 g/mol)

α, δ, ε, γ = de molare forholdene for et drivstoff CHαOδNεSγ
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Alternativt kan følgende molekylmasser benyttes:

Mre (diesel) = 28,9 g/mol

Mre (LPG) = 28,6 g/mol

Mre (NG) = 28,3 g/mol»

4)  I vedlegg IV gjøres følgende endringer:

a) Tittelen på tillegg 1.1 skal lyde:

«1.1.  Dieselreferansedrivstoff for prøving av motorer etter utslippsgrenseverdiene angitt i rad A i tabellene i nr. 6.2.1 i 
vedlegg I(1)»

b) Nytt nr. 1.2 skal lyde:

«1.2.  Dieselreferansedrivstoff for prøving av motorer etter utslippsgrenseverdiene angitt i rad B1, B2 eller C i tabellene i nr. 6.2.1 
i vedlegg I

Parameter Enhet
Grenseverdier(1)

Prøvingsmetode
Laveste Høyeste

Cetantall(2) 52,0 54,0 EN-ISO 5165

Densitet ved 15 °C kg/m3 833 837 EN-ISO 3675

Destillasjon:

— 50 %-punkt  °C 245 — EN-ISO 3405

— 95 %-punkt  °C 345 350 EN-ISO 3405

— sluttkokepunkt  °C — 370 EN-ISO 3405

Flammepunkt  °C 55 — EN 22719

Blokkeringspunkt (CFPP)  °C — –5 EN 116

Viskositet ved 40 °C mm2/s 2,3 3,3 EN-ISO 3104

Polysykliske aromatiske hydrokarboner % m/m 2,0 6,0 IP 391

Svovelinnhold(3) mg/kg — 10 ASTM D 5453

Kobberkorrosjon — klasse 1 EN-ISO 2160

Koksrest etter Conradson (10 % DR) % m/m — 0,2 EN-ISO 10370

Askeinnhold % m/m — 0,01 EN-ISO 6245

Vanninnhold % m/m — 0,02 EN-ISO 12937

Nøytraliseringstall (sterk syre) mg KOH/g — 0,02 ASTM D 974

Oksidasjonsstabilitet(4) mg/ml — 0,025 EN-ISO 12205

Smøreevne (slitasjeflekkens diameter ved HFRR-
prøving ved 60 °C)

μm — 400 CEC F-06-A-96

Fettsyremetylester forbudt

(1) Verdiene nevnt i spesifikasjonene, er «sanne verdier». Ved fastsettelsen av deres grenseverdier er vilkårene i ISO 4259, «Petroleumsprodukter 

— Bestemmelse og en anvendelse av nøyaktighetsverdier i forbindelse med prøvingsmetoder» anvendt, og ved fastsettelsen av en minsteverdi 

er det tatt hensyn til en minstedifferanse på 2R over null; ved fastsettelsen av en høyeste og en laveste verdi er minstedifferansen 4R (R = 

reproduserbarhet).

Til tross for dette tiltaket, som er nødvendig av tekniske årsaker, bør drivstoffprodusenten likevel etterstrebe en nullverdi når den stipulerte høyeste 

tillatte verdien er 2R, og en gjennomsnittsverdi dersom høyeste og laveste verdi skal angis. Dersom det er nødvendig å avklare hvorvidt et drivstoff 

oppfyller kravene i spesifikasjonene, bør vilkårene i ISO 4259 anvendes.

(2) Det angitte området for cetan oppfyller ikke kravet om minst 4R. I tilfelle av uenighet mellom drivstoffleverandør og -bruker, kan vilkårene i 

ISO 4259 anvendes for å løse tvisten, forutsatt at det foretas et tilstrekkelig antall målinger til å oppnå den nødvendige nøyaktighet, noe som er å 

foretrekke framfor enkeltstående bestemmelse.

(3) Det faktiske svovelinnhold i drivstoffet som brukes til type I-prøvingen, skal rapporteres.

(4) Selv om oksidasjonsstabiliteten kontrolleres, vil holdbarhetstiden trolig være begrenset. Leverandøren bør rådspørres om lagringsforhold og 

holdbarhet.»

c) Tidligere nr. 1.2 blir nytt nr. 1.3.
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d) Nr. 3 skal lyde:

«3. TEKNISKE DATA FOR LPG-REFERANSEDRIVSTOFF

A. tekniske data for LPG-referansedrivstoffet som brukes til prøving av kjøretøyer etter utslippsgrenseverdiene angitt i rad A 
i tabellene i nr. 6.2.1 i vedlegg I

Parameter Enhet Drivstoff A Drivstoff B Prøvings metode

Sammensetning: ISO 7941

C3-innhold vol % 50 ± 2 85 ± 2

C4-innhold vol % rest rest

< C3, >C4 vol % høyst 2 høyst 2

Alkener vol % høyst 12 høyst 14

Fordampingsrest mg/kg høyst 50 høyst 50 ISO 13757

Vann ved 0 °C uten uten visuell kontroll

Samlet svovelinnhold mg/kg høyst 50 høyst 50 EN 24260

Hydrogensulfid ingen ingen ISO 8819

Kobberkorrosjon klassifisering klasse 1 klasse 1 ISO 6251(1)

Lukt karakteristisk karakteristisk

Motoroktantall minst 92,5 minst 92,5 EN 589 vedlegg B

(1) Denne metoden gir ikke nødvendigvis nøyaktig bestemmelse av mengden av korroderende stoffer dersom prøven inneholder korrosjonshemmere 
eller andre kjemikalier som begrenser prøvens korrosivitet på kobberstrimmelen. Tilsetning av slike forbindelser utelukkende for det formål å 
påvirke prøvingsresultatet, er derfor forbudt.

B. tekniske data for LPG-referansedrivstoffet som brukes til prøving av kjøretøyer etter utslippsgrenseverdiene angitt i rad B1, 
B2 og C i tabellene i nr. 6.2.1 i vedlegg I

Parameter Enhet Drivstoff A Drivstoff B Prøvings metode

Sammensetning: ISO 7941

C3-innhold vol % 50 ± 2 85 ± 2

C4-innhold vol % rest rest

< C3, >C4 vol % høyst 2 høyst 2

Alkener vol % høyst 12 høyst 14

Fordampingsrest mg/kg høyst 50 høyst 50 ISO 13757

Vann ved 0 °C uten uten visuell kontroll

Samlet svovelinnhold mg/kg høyst 10 høyst 10 EN 24260

Hydrogensulfid ingen ingen ISO 8819

Kobberkorrosjon klassifisering klasse 1 klasse 1 ISO 6251(1)

Lukt karakteristisk karakteristisk

Motoroktantall minst 92,5 minst 92,5 EN 589 vedlegg B

(1) Denne metoden gir ikke nødvendigvis nøyaktig bestemmelse av mengden av korroderende stoffer dersom prøven inneholder korrosjonshemmere 
eller andre kjemikalier som begrenser prøvens korrosivitet på kobberstrimmelen. Tilsetning av slike forbindelser utelukkende for det formål å 
påvirke prøvingsresultatet, er derfor forbudt.»



Nr. 39/302 16.7.2009EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

5)  I vedlegg VI gjøres følgende endringer:

a) Tillegget endres til «Tillegg 1».

b) I tillegg 1 gjøres følgende endringer:

i) Nytt nr. 1.2.2 skal lyde:

«1.2.2.  Identifikasjonsnummer for kalibrering av programvare for motorens elektroniske styreenhet (EECU):»

ii) Nr. 1.4 skal lyde:

«1.4.  Utslippsnivåer for motoren/den representative motoren(1):

1.4.1.  ESC-prøving:

Forringelsesfaktor (DF): beregnet/fast(*)

Angi DF-verdier og utslipp i ESC-prøvingen i tabellen nedenfor:

ESC-prøving

DF CO THC NOx PT

Utslipp CO

(g/kWh)

THC

(g/kWh)

NOx

(g/kWh)

PT

(g/kWh)

Målt:

Beregnet med DF:

1.4.2.  ELR-prøving:

Røyktetthet: … m–1

1.4.3.  ETC-prøving:

Forringelsesfaktor (DF): beregnet/fast(*)

ETC-prøving

DF CO NMHC CH4 NOx PT

Utslipp CO

(g/kWh)

NMHC

(g/kWh)(1)

CH4

(g/kWh)(1)

NOx

(g/kWh)

PT

(g/kWh)(1)

Målt med regenerering:

Målt uten regenerering:

Målt/veid:

Beregnet med DF:

(1) Stryk det som ikke passer.

(*) Stryk det som ikke passer.
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c) Nytt tillegg 2 skal lyde:

«Tillegg 2

OPPLYSNINGER OM OBD-SYStEMER

Som nevnt i tillegg 5 til vedlegg II til dette direktiv, skal produsenten av kjøretøyet gi opplysningene i dette tillegg for å gjøre det mulig å produsere 
reserve- eller servicedeler som er forenlige med OBD-systemer, samt diagnoseverktøy og prøvingsutstyr. Produsenten av kjøretøyet trenger ikke gi 
slike opplysninger dersom disse omfattes av immaterialrettigheter eller utgjør spesifikk fagkunnskap hos produsenten eller leverandøren(e) av originalt 
utstyr.

På anmodning skal dette tillegg gjøres tilgjengelig for alle berørte produsenter av deler, diagnoseverktøy eller prøvingsutstyr, uten noen form for 
forskjellsbehandling.

I samsvar med bestemmelsene i nr. 1.3.3 i tillegg 5 til vedlegg II, skal opplysningene som kreves i henhold til dette nummer, være identisk med de 
opplysninger som er gitt i nevnte tillegg.

1.  En beskrivelse av type og antall forkondisjoneringssykluser for den opprinnelige typegodkjenningen av kjøretøyet.

2.  En beskrivelse av den type demonstrasjonssyklus for egendiagnose som ble benyttet for den opprinnelige typegodkjenningen av kjøretøyet, for 
den delen som overvåkes av OBD-systemet.

3.  Et omfattende dokument som beskriver alle overvåkede deler sammen med strategien for påvisning av feil og aktivering av feilindikatoren 
(fast antall kjøringssykluser eller statistisk metode), herunder en liste over relevante sekundære overvåkede parametrer for hver del som 
overvåkes av OBD-systemet. En liste over alle anvendte egendiagnosekoder og formater (med forklaring av hver enkelt) tilknyttet de enkelte 
utslippstilknyttede delene i drivaggregatet og de enkelte ikke-utslippstilknyttede delene, der overvåking av delen benyttes til å slå fast aktivering 
av feilindikatoren.»

________________
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VEDLEGG II

FRAMGANGSMÅtER FOR PRØVING AV UtSLIPPSKONtROLLSYStEMEtS HOLDBARHEt

1. INNLEDNING

 Dette vedlegg inneholder en nærmere beskrivelse av framgangsmåtene for å velge en motorfamilie som skal prøves under en plan for 
driftstidsakkumulering med det formålet å fastsette forringelsesfaktorer. Slike forringelsesfaktorer får anvendelse på de målte utslippene 
fra motorer som gjennomgår en periodisk kontroll for å sikre at utslippene fra motorer som er i bruk, holder seg innenfor de gjeldende 
utslippsgrensene som angitt i tabellene i nr 6.2.1 i vedlegg I til direktiv 2005/55/EF, i den holdbarhetstiden som gjelder for det kjøretøyet 
som motoren er montert i.

 Dette vedlegg inneholder også en nærmere beskrivelse av utslippstilknyttet og ikke-utslippstilknyttet vedlikehold som skal utføres på 
motorer som inngår i en plan for driftstidsakkumulering. Slikt vedlikehold vil bli utført på motorer i bruk og meddeles til eiere av nye 
tungbilmotorer.

2. UTVELGING AV MOTORER FOR Å BESTEMME FORRINGELSESFAKTORER I MOTORENS LEVETID

2.1.  Det skal velges ut motorer fra motorfamilien definert i nr. 8.1 i vedlegg I til direktiv 2005/55/EF, til utslippsprøving for å bestemme 
forringelsesfaktorer i levetiden.

2.2.  Motorer fra forskjellige motorfamilier kan dessuten kombineres i familier på grunnlag av den type system for etterbehandling av eksos 
som brukes. For å kunne plassere motorer med forskjellig antall sylindrer og forskjellige sylinderoppstillinger, men som har samme 
tekniske spesifikasjoner for og samme montering av systemer for etterbehandling av eksos, i samme familie av etterbehandlingssystemer, 
skal produsenten gi opplysninger til godkjenningsmyndigheten som dokumenterer at utslippene fra slike motorer er identiske.

2.3.  Motorprodusenten skal velge ut én motor som representerer samme familie av etterbehandlingssystemer, til prøving i den planen for 
driftstidsakkumulering som er definert i nr. 3.2 i dette vedlegg, i henhold til de kriteriene for utvelging av motorer som er angitt i nr. 8.2 
i vedlegg I til direktiv 2005/55/EF, og den skal rapporteres til typegodkjenningsmyndigheten før prøvingen starter.

2.3.1.  Dersom typegodkjenningsmyndigheten bestemmer at det verst tenkelige utslippsnivået fra familien av etterbehandlingssystemer bedre kan 
karakteriseres av en annen motor, skal prøvingsmotoren utvelges i fellesskap av typegodkjenningsmyndigheten og motorprodusenten.

3. BESTEMMELSE AV FORRINGELSESFAKTORER I MOTORENS LEVETID

3.1.  Generelt

 Forringelsesfaktorer som får anvendelse på en familie av etterbehandlingssystemer, utarbeides fra de utvalgte motorene på grunnlag av et 
program for akkumulering av kjørestrekning og driftstid som omfatter periodisk prøving av gass- og partikkelutslipp gjennom ESC- og 
ETC-prøving.

3.2.  Plan for driftstidsakkumulering

 Planer for driftstidsakkumulering kan etter produsentens valg utføres ved å la et kjøretøy kjøre med den utvalgte representative motoren 
gjennom en plan for «akkumulering i bruk» eller ved å kjøre den utvalgte representative motoren gjennom en plan for «akkumulering 
med dynamometer».

3.2.1.  Plan for akkumulering av driftstid i bruk og med dynamometer

3.2.1.1.  Produsenten skal bestemme form og omfang av programmet for akkumulering av kjørestrekning og driftstid for motorer i samsvar med 
god teknisk praksis.

3.2.1.2.  Produsenten skal bestemme når motoren skal prøves for gass- og partikkelutslipp gjennom ESC- og ETC-prøvinger.

3.2.1.3.  En enkel motordriftsplan skal brukes for alle motorer i en familie av etterbehandlingssystemer.

3.2.1.4.  På anmodning fra produsenten og med samtykke fra typegodkjenningsmyndigheten, er det bare nødvendig å kjøre en prøvingssyklus 
(enten ESC- eller ETC-prøving) på hvert prøvingspunkt, mens den andre prøvingssyklusen bare kjøres ved begynnelsen og slutten av 
planen for driftstidsakkumulering.

3.2.1.5.  Driftsplanene kan være forskjellige for forskjellige familier av etterbehandlingssystemer.
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3.2.1.6.  Driftsplaner kan være kortere enn levetiden dersom antallet prøvingspunkter muliggjør en korrekt ekstrapolering av prøvingsresultatene 
i samsvar med nr. 3.5.2. Driftstidsakkumuleringen skal ikke under noen omstendigheter være kortere enn det som er angitt i tabellen i 
nr. 3.2.1.8.

3.2.1.7  Produsenten skal levere den gjeldende korrelasjonen mellom minste driftstidsakkumulering i bruk (kjørestrekning) og motorens driftstid 
med dynamometer, for eksempel korrelasjon for drivstofforbruk, korrelasjon for kjøretøyhastighet i forhold til motoromdreininger osv.

3.2.1.8.  Minste driftstidsakkumulering i bruk

Kategori av kjøretøyer som motoren skal monteres i Minste driftstids akkumulering 
i bruk Levetid (artikkel i dette direktiv)

Kjøretøyer i gruppe N1 100 000 km Artikkel 3 nr. 1 bokstav a)

Kjøretøyer i gruppe N2 125 000 km Artikkel 3 nr. 1 bokstav b)

Kjøretøyer i gruppe N3 med største tekniske tillatte masse på høyst 
16 tonn

125 000 km Artikkel 3 nr. 1 bokstav b)

Kjøretøyer i gruppe N3 med største tekniske tillatte masse på over 
16 tonn

167 000 km Artikkel 3 nr. 1 bokstav c)

Kjøretøyer i gruppe M2 100 000 km Artikkel 3 nr. 1 bokstav a)

Kjøretøyer i gruppe M3, klasse I, II, A og B, med en største tekniske 
tillatte masse på høyst 7,5 tonn

125 000 km Artikkel 3 nr. 1 bokstav b)

Kjøretøyer i gruppe M3, klasse III og B, med en største tekniske 
tillatte masse på over 7,5 tonn

167 000 km Artikkel 3 nr. 1 bokstav c)

3.2.1.9.  Planen for akkumulering av driftstid i bruk skal beskrives i sin helhet i søknaden om typegodkjenning og rapporteres til 
typegodkjenningsmyndigheten før prøvingen starter.

3.2.2.  Dersom typegodkjenningsmyndigheten beslutter at det skal utføres ytterligere målinger på ESC- og ETC-prøvinger mellom punktene 
valgt av produsenten, skal den informere produsenten om dette. Den reviderte planen for akkumulering av driftstid i bruk eller med 
dynamometer skal utarbeides av produsenten og godkjennes av typegodkjenningsmyndigheten.

3.3.  Prøving av motorer

3.3.1.  Begynnelsen av planen for driftstidsakkumulering

3.3.1.1.  For hver familie av etterbehandlingssystemer skal produsenten bestemme antall driftstimer motoren skal være kjørt før motorens 
etterbehandlingssystem er blitt stabilisert. Dersom godkjenningsmyndigheten anmoder om det, skal produsenten gjøre de dataene og den 
analysen som er brukt til å bestemme dette, tilgjengelige. Alternativt kan produsenten velge å kjøre motoren i 125 timer for å stabilisere 
motorens etterbehandlingssystem.

3.3.1.2.  Den stabiliseringsperioden som er bestemt i nr. 3.3.1.1, skal anses å utgjøre begynnelsen av planen for driftstidsakkumulering.

3.3.2.  Prøving under driftstidsakkumulering

3.3.2.1.  Etter stabilisering skal motoren kjøres i henhold til den planen for driftstidsakkumulering som produsenten har valgt, som beskrevet i 
nr. 3.2 over. Med de tidsintervallene som produsenten har valgt, og eventuelt også typegodkjenningsmyndigheten har fastsatt i samsvar 
med nr. 3.2.2, skal motoren prøves for gass- og partikkelutslipp gjennom ESC- og ETC-prøvinger. Dersom det er blitt avtalt at bare én 
prøvingssyklus (ESC eller ETC) skal kjøres ved hvert prøvingspunkt, skal den andre prøvingssyklusen (ESC eller ETC) gjennomføres 
ved begynnelsen eller slutten av planen for driftstidsakkumulering i samsvar med nr. 3.2.

3.3.2.2.  Under planen for driftstidsakkumulering skal det utføres vedlikehold på motoren i samsvar med nr. 4.

3.3.2.3.  Under planen for driftstidsakkumulering kan det utføres vedlikehold på motoren eller kjøretøyet utenfor planen, for eksempel når OBD-
systemet har oppdaget et problem som har ført til at feilindikatoren (MI) er blitt aktivert.

3.4.  Rapportering

3.4.1.  Resultatene av alle utslippsprøvinger (ESC og ETC) som er foretatt under planen for driftstidsakkumulering, skal gjøres tilgjengelig for 
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typegodkjenningsmyndigheten. Dersom en utslippsprøving erklæres ugyldig, skal produsenten gi en forklaring på hvorfor prøvingen er 
blitt erklært ugyldig. I slike tilfeller skal det utføres en annen serie av utslippsprøvinger gjennom ESC- og ETC-prøvinger innenfor de 
etterfølgende 100 timene i planen for driftstidsakkumulering.

3.4.2.  Når en produsent prøver en motor innenfor rammen av planen for driftstidsakkumulering for å bestemme forringelsesfaktorer, skal 
produsenten oppbevare i sine arkiver alle opplysninger om alle utslippsprøvingene og alt vedlikeholdet som er utført på motoren under 
planen. Disse opplysningene skal oversendes til godkjenningsmyndigheten sammen med resultatene av utslippsprøvingene som er utført 
innenfor rammen av planen for driftstidsakkumulering.

3.5.  Bestemmelse av forringelsesfaktorer

3.5.1.  For hvert forurensende stoff som måles i ESC- og ETC-prøvinger og på hvert prøvingspunkt under planen for driftstidsakkumulering, 
skal det utføres en regresjonsanalyse med «beste tilpasning» på grunnlag av alle prøvingsresultatene. Resultatene av hver prøving for 
hvert forurensende stoff skal uttrykkes med samme antall desimaler som grenseverdien for det aktuelle forurensende stoffet, som vist i 
tabellene i nr. 6.2.1 i vedlegg I til direktiv 2005/55/EF, pluss en ytterligere desimal. Dersom det i samsvar med nr. 3.2 er blitt avtalt at 
bare én prøvingssyklus (ESC eller ETC) skal kjøres ved hvert prøvingspunkt, og den andre prøvingssyklusen (ESC eller ETC) kjøres bare 
ved begynnelsen og slutten av planen for driftstidsakkumulering, skal regresjonsanalysen bare foretas på grunnlag av prøvingsresultatene 
fra hvert prøvingspunkt.

3.5.2.  På grunnlag av regresjonsanalysen skal produsenten beregne de forventede utslippsverdiene for hvert forurensende stoff ved begynnelsen 
av planen for driftstidsakkumulering, og ved slutten av den levetiden som gjelder for den motoren som prøves, gjennom ekstrapolering 
av regresjonsligningen som bestemt i nr. 3.5.1.

3.5.3.  For motorer som ikke er utstyrt med et system for etterbehandling av eksos, utgjør forringelsesfaktoren for hvert forurensende stoff 
forskjellen mellom forventede utslippsverdier ved slutten av levetiden og ved begynnelsen av planen for driftstidsakkumulering.

 For motorer som er utstyrt med et system for etterbehandling av eksos, utgjør forringelsesfaktoren for hvert forurensende stoff forholdet 
mellom forventede utslippsverdier ved slutten av levetiden og ved begynnelsen av planen for driftstidsakkumulering.

 Dersom det i samsvar med nr. 3.2 er blitt avtalt at bare én prøvingssyklus (ESC eller ETC) skal kjøres ved hvert prøvingspunkt, 
og den andre prøvingssyklusen (ESC eller ETC) kjøres bare ved begynnelsen og slutten av planen for driftstidsakkumulering, 
skal forringelsesfaktoren som er beregnet for prøvingssyklusen som er kjørt ved hvert prøvingspunkt, også gjelde for den andre 
prøvingssyklusen, forutsatt at forholdet mellom de målte verdiene ved begynnelsen og slutten av planen for driftstidsakkumulering, er 
likt for begge prøvingssykluser.

3.5.4.  Forringelsesfaktorene for hvert forurensende stoff i de aktuelle prøvingssyklusene skal registreres i nr. 1.5 i tillegg 1 til vedlegg VI til 
direktiv 2005/55/EF.

3.6.  Som et alternativ til å bruke en plan for driftstidsakkumulering for å bestemme forringelsesfaktorer, kan motorprodusenter velge å bruke 
følgende forringelsesfaktorer:

Motortype Prøvings syklus CO HC NMHC CH4 NOx PM

Dieselmotor(1)
ESC 1,1 1,05 — — 1,05 1,1

ETC 1,1 1,05 — — 1,05 1,1

Gassmotor(1) ETC 1,1 1,05 1,05 1,2 1,05 —

(1) Når det er hensiktsmessig og på grunnlag av opplysninger fra medlemsstatene, kan Kommisjonen foreslå en revisjon av forringelsesfaktorene vist 
i denne tabellen, etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 13 i direktiv 70/156/EØF.

3.6.1.  Produsenten kan velge å overføre de forringelsesfaktorene som er beregnet for en motor eller en kombinasjon av motor/etterbehandlingssystem 
til andre motorer eller kombinasjoner av motor/etterbehandlingssystem, som ikke tilhører samme motorfamiliekategori som bestemt i 
samsvar med nr. 2.1. I slike tilfeller skal produsenten dokumentere for godkjenningsmyndigheten at basismotoren eller kombinasjonen av 
motor/etterbehandlingssystem og den motoren eller kombinasjonen av motor/etterbehandlingssystem som forringelsesfaktoren overføres 
til, har samme tekniske spesifikasjoner og krav til montering i kjøretøyet, og at utslippene fra en slik motor eller kombinasjon av motor/
etterbehandlingssystem, er like.

3.7.  Kontroll av produksjonssamsvar

3.7.1.  Produksjonssamsvar med hensyn til oppfyllelse av utslippsverdier kontrolleres på grunnlag av nr. 9 i vedlegg I til direktiv 2005/55/EF.

3.7.2.  På tidspunktet for typegodkjenning kan produsenten samtidig velge å måle utslippene av forurensende stoffer før et eventuelt 
system for etterbehandling av eksos. Ved å gjøre dette kan produsenten utvikle en egen uformell forringelsesfaktor for motoren og 
etterbehandlingssystemet som kan brukes av produsenten som et hjelpemiddel til kontroll ved produksjonslinjens avslutning.
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3.7.3.  Med henblikk på typegodkjenning skal bare forringelsesfaktorene beregnet av produsenten i samsvar med nr. 3.6.1, eller de 
forringelsesfaktorene som er utviklet i samsvar med nr. 3.5, registreres i nr. 1.4 i tillegg 1 til vedlegg VI til direktiv 2005/55/EF.

4. VEDLIKEHOLD

 Under planen for driftstidsakkumulering klassifiseres vedlikehold utført på motorer og eventuelt forbruk av påkrevde reagenser 
som brukes for å bestemme forringelsesfaktorer, som enten utslippstilknyttede eller ikke-utslippstilknyttede, og hver av disse kan 
klassifiseres som planlagt eller ikke planlagt vedlikehold. Enkelte former for utslippstilknyttet vedlikehold klassifiseres også som kritisk 
utslippstilknyttet vedlikehold.

4.1.  Utslippstilknyttet planlagt vedlikehold

4.1.1.  I dette nummer beskrives utslippstilknyttet planlagt vedlikehold som skal utføres under en plan for driftstidsakkumulering og tas med i 
de vedlikeholdsinstruksene som gis til eiere av nye tunge kjøretøyer og tungbilmotorer.

4.1.2.  Alt utslippstilknyttet planlagt vedlikehold som skal utføres under en plan for driftstidsakkumulering, skal finne sted med de samme 
eller tilsvarende avstandsintervaller som er angitt i produsentens vedlikeholdsinstrukser til eieren av det tunge kjøretøyet eller 
tungbilmotoren. Denne vedlikeholdsplanen kan oppdateres etter behov under hele planen for driftstidsakkumulering, forutsatt at ingen 
vedlikeholdsoperasjoner slettes fra vedlikeholdsplanen etter at operasjonen er utført på prøvingsmotoren.

4.1.3.  Alt utslippstilknyttet vedlikehold som utføres på motorer, skal være nødvendig for å sikre at de i bruk oppfyller de relevante 
utslippsstandardene. Produsenten skal oversende opplysninger til typegodkjenningsmyndigheten for å dokumentere at alt utslippstilknyttet 
planlagt vedlikehold er teknisk nødvendig.

4.1.4.  Motorprodusenten skal (om nødvendig) angi innstilling, rengjøring og vedlikehold av følgende deler:

filtre og kjølere i eksosresirkuleringssystemet,– 

ventil for positiv veivhusventilasjon,– 

drivstoffinnsprøytingsspisser (bare rengjøring),– 

drivstoffinnsprøytingsdyser,– 

turboladere,– 

elektronisk motorstyringsenhet og tilhørende følere og aktuatorer,– 

partikkelfiltersystem (herunder tilhørende deler),– 

eksosresirkuleringssystem, herunder alle tilhørende reguleringsventiler og rør,– 

eventuelle systemer for etterbehandling av eksos.– 

4.1.5.  Med henblikk på vedlikehold defineres følgende deler som kritiske utslippstilknyttede deler:

eventuelle systemer for etterbehandling av eksos,– 

elektronisk motorstyringsenhet og tilhørende følere og aktuatorer,– 

eksosresirkuleringssystem, herunder alle tilhørende filtre, kjølere, reguleringsventiler og rør,– 

ventil for positiv veivhusventilasjon.– 

4.1.6.  Alt kritisk utslippstilknyttet planlagt vedlikehold skal ha en rimelig sannsynlighet for å bli utført etter ibruktaking. Produsenten skal 
dokumentere overfor godkjenningsmyndigheten at det er rimelig sannsynlig at slikt vedlikehold blir utført etter ibruktaking, og dette skal 
dokumenteres før det utføres vedlikehold under planen for driftstidsakkumulering.

4.1.7.  For kritiske, planlagte utslippstilknyttede vedlikeholdspunkter som oppfyller vilkårene definert i nr. 4.1.7.1–4.1.7.4, skal det godtas at de 
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med rimelig sannsynlighet vil bli utført etter ibruktaking.

4.1.7.1.  Det oversendes data som fastslår en forbindelse mellom utslipp og kjøretøyets ytelse, for eksempel at når utslipp øker på grunn av 
manglende vedlikehold, vil kjøretøyets ytelse samtidig forringes så mye at det blir uakseptabelt for normal kjøring.

4.1.7.2.  Det oversendes undersøkelsesdata som med et konfidensintervall på 80 % viser at 80 % av slike motorer allerede får utført dette kritiske 
vedlikeholdspunktet når de er i bruk, til de anbefalte intervallene.

4.1.7.3.  I forbindelse med kravene i nr. 4.7 i vedlegg IV til dette direktiv, skal det monteres en klart synlig indikator på kjøretøyets instrumentbord 
for å varsle føreren om at det må utføres vedlikehold. Indikatoren skal aktiveres ved passende tilbakelagt kjørestrekning eller ved 
feil på deler. Indikatoren skal forbli aktivert mens motoren er i drift, og den skal ikke slettes før det påkrevde vedlikeholdet er utført. 
Nullstilling av signalet skal inngå som et påkrevd trinn i vedlikeholdsplanen. Systemet skal ikke være konstruert slik at det deaktiveres 
ved avslutningen av motorens levetid eller senere.

4.1.7.4.  Alle andre metoder som ifølge godkjenningsmyndigheten utgjør en rimelig sannsynlighet for at kritisk vedlikehold vil bli utført etter at 
motoren er tatt i bruk.

4.2.  Endringer i planlagt vedlikehold

4.2.1.  Produsenten skal oversende en anmodning til typegodkjenningsmyndigheten om godkjenning av alt nytt planlagt vedlikehold som 
produsenten ønsker å utføre under planen for driftstidsakkumulering og dermed anbefale til eiere av tunge kjøretøyer og tungbilmotorer. 
Produsenten skal også ta med sine anbefalinger angående kategorien (dvs. utslippstilknyttet, ikke utslippstilknyttet, kritisk eller ikke kritisk) 
for det nye planlagte vedlikeholdet som er foreslått, og for utslippstilknyttet vedlikehold, passende størst mulig vedlikeholdsintervall. 
Anmodningen skal følges av data som begrunner behovet for nytt planlagt vedlikehold og vedlikeholdsintervallet.

4.3.  Ikke-utslippstilknyttet planlagt vedlikehold

4.3.1.  Ikke-utslippstilknyttet planlagt vedlikehold som er rimelig og teknisk nødvendig (f.eks. oljeskift, utskiftning av oljefilter, utskiftning 
av drivstoffilter, utskiftning av luftfilter, vedlikehold av kjølesystem, justering av tomgangsturtall, turtallsregulator, dreiemoment 
for motorbolt, ventilspill, innsprøytningsspill, tidsjusteringer, justering av spenningen i drivreimer o.l.) kan utføres på motorer eller 
kjøretøyer som er utvalgt til planen for driftstidsakkumulering, ved de minst hyppige intervallene som produsenten har anbefalt til eieren 
(dvs. ikke ved de intervallene som er anbefalt for større vedlikehold).

4.4.  Vedlikehold av motorer utvalgt til prøving i en plan for driftstidsakkumulering

4.4.1.  Reparasjoner av deler i en motor utvalgt for prøving i en plan for driftstidsakkumulering, bortsett fra motoren, utslippskontrollsystemet 
eller drivstoffsystemet, skal bare utføres som følge av svikt i en del eller funksjonssvikt i motorsystemet.

4.4.2.  Utstyr, instrumenter eller verktøy kan ikke brukes til å identifisere funksjonssvikt, feilinnstillinger eller feil på motordeler med mindre 
samme eller tilsvarende utstyr, instrumenter eller verktøy er tilgjengelig for forhandlere eller andre servicesteder, og

– brukes i forbindelse med planlagt vedlikehold på slike deler,

 og

– brukes etter identifisering av en funksjonssvikt i motoren.

4.5.  Kritisk utslippstilknyttet ikke-planlagt vedlikehold

4.5.1.  Forbruk av en påkrevd reagens er definert som kritisk utslippstilknyttet ikke-planlagt vedlikehold som skal utføres under en plan 
for driftstidsakkumulering og tas med i de vedlikeholdsinstruksene som produsentene gir til eiere av nye tunge kjøretøyer og 
tungbilmotorer.

__________
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VEDLEGG III

SAMSVAR FOR KJØREtØYER/MOtORER I BRUK

1. GENERELT

1.1.  Med henvisning til typegodkjenning som er gitt for utslipp, er det hensiktsmessig med tiltak for å bekrefte at utslippskontrollinnretningene 
er funksjonsdyktige i levetiden til motoren som er montert i et kjøretøy, ved normale driftsforhold (samsvar for kjøretøymotorer i bruk som 
vedlikeholdes og brukes på en forsvarlig måte).

1.2.  I henhold til dette direktiv skal disse tiltakene kontrolleres i et tidsrom som svarer til en normal levetid definert i artikkel 3 i dette direktiv for 
kjøretøyer eller motorer som er typegodkjent i enten rad B1, rad B2 eller rad C i tabellene i nr. 6.2.1 i vedlegg I til direktiv 2005/55/EF.

1.3.  Samsvarskontroll av kjøretøyer/motorer som er i bruk, skal gjøres på grunnlag av opplysninger gitt av produsenten til typegodkjenningsmyndigheten 
som utfører en kontroll av utslippsytelsen for en rekke representative kjøretøyer eller motorer som produsenten har oppnådd typegodkjenning 
for.

Figur 1 i dette vedlegg viser framgangsmåten for samsvarskontroll etter ibruktaking.

2. SAMSVARSKONTROLL

2.1.  Typegodkjenningsmyndigheten foretar samsvarskontroll etter ibruktaking på grunnlag av alle relevante opplysninger som produsenten har, 
etter lignende framgangsmåter som definert i artikkel 10 nr. 1 og 2 og nr. 1 og 2 i vedlegg X til direktiv 70/156/EØF.

 Alternativer er overvåkingsrapporter etter ibruktaking levert av produsenten, overvåkingsprøving utført av typegodkjenningsmyndighetene 
og/eller opplysninger om overvåkingsprøving utført av en medlemsstat. Framgangsmåtene som skal brukes, er beskrevet i nr. 3.

3. FRAMGANGSMÅTER FOR KONTROLL

3.1.  Typegodkjenningsmyndigheten foretar samsvarskontroll etter ibruktaking på grunnlag av opplysninger fra produsenten. Produsentens 
overvåkingsrapport etter ibruktaking (ISM) skal bygge på prøving av motorer eller kjøretøyer i bruk ved hjelp av anerkjente og relevante 
prøvingsprotokoller. Slike opplysninger (ISM-rapporten) skal omfatte, men er ikke begrenset til følgende (se nr. 3.1.1–3.1.13):

3.1.1.  Produsentens navn og adresse.

3.1.2.  Navn, adresse, telefonnummer, telefaksnummer og e-postadresse til produsentens representant på de områdene som omfattes av produsentens 
opplysninger.

3.1.3.  Modellnavn på de motorene som omfattes av produsentens opplysninger.

3.1.4.  Dersom det er relevant, listen over motortyper som omfattes av produsentens opplysninger, dvs. familien av etterbehandlingssystemer.

3.1.5.  Kjøretøyets understellsnummer (VIN) for de kjøretøyene som er utstyrt med en motor som inngår i kontrollen.
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3.1.6.  Numrene til typegodkjenningene som gjelder for motortypene i familien av motorer i bruk, herunder eventuelt numrene til alle utvidelser 
og feilrettinger/tilbakekallinger (endringer),

3.1.7.  Nærmere opplysninger om utvidelser, feilrettinger/tilbakekallinger for de typegodkjenningene av motorer som omfattes av produsentens 
opplysninger (dersom typegodkjenningsmyndigheten ber om dette),

3.1.8.  Tidsrommet som produsentens opplysninger ble innsamlet i.

3.1.9.  Motorkonstruksjonsperioden som omfattes av produsentens opplysninger (f.eks. «kjøretøyer eller motorer produsert i løpet av 
kalenderåret 2005»).

3.1.10.  Produsentens framgangsmåte for samsvarskontroll etter ibruktaking, herunder:

3.1.10.1.  metode for lokalisering av kjøretøyer eller motorer,

3.1.10.2.  utvalgs- og avvisningskriterier for kjøretøyer eller motorer,

3.1.10.3.  prøvingstyper og -framgangsmåter som brukes for programmet,

3.1.10.4.  produsentens godkjennings-/avvisningskriterier for familien av kjøretøyer i bruk,

3.1.10.5.  geografisk(e) område(r) der produsenten har samlet inn opplysninger,

3.1.10.6.  benyttet prøvestørrelse og prøvetakingsplan.

3.1.11.  Resultatene av produsentens framgangsmåte for samsvarskontroll etter ibruktaking, herunder:

3.1.11.1.  Identifisering av de motorene som omfattes av programmet (uansett om disse er prøvd eller ikke). Identifiseringen skal omfatte:

modellnavn,– 

kjøretøyets understellsnummer (VIN),– 

motorens identifikasjonsnummer,– 

registreringsnummer for de kjøretøyene som er utstyrt med en motor som inngår i kontrollen,– 

produksjonsdato,– 

området der kjøretøyet anvendes (dersom dette er kjent),– 

hva kjøretøyet brukes til (dersom dette er kjent), for eksempel levering i byområder, langtransport osv.– 

3.1.11.2.  Årsak(er) til at et kjøretøy avvises fra utvalget (for eksempel at et kjøretøy har vært i bruk i mindre enn ett år, uriktig utslippstilknyttet 
vedlikehold, tegn på bruk av drivstoff med høyere svovelinnhold enn påkrevd til normal bruk av kjøretøyet, utslippskontrollutstyr som ikke 
er i samsvar med typegodkjenning). Årsakene til avvisningen skal dokumenteres (for eksempel på hvilken måte vedlikeholdsinstruksene 
ikke er blitt fulgt). Et kjøretøy bør ikke avvises utelukkende på grunn av at en hjelpestrategi for utslippskontroll (AECS) kan ha vært 
brukt i for stor grad.

3.1.11.3.  Tidligere utslippstilknyttet service og vedlikehold for hver motor i prøven (herunder eventuelle endringer),

3.1.11.4.  Tidligere reparasjoner av hver motor i prøven (dersom dette er kjent),

3.1.11.5.  Prøvingsdata, herunder:

a) prøvingsdato,

b) prøvingssted,
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c) når det er relevant, kilometertellerstand på kjøretøy utstyrt med en motor som inngår i kontrollen,

d) spesifikasjoner av prøvingsdrivstoff (f.eks. referansedrivstoff eller drivstoff som finnes på markedet),

e) prøvingsforhold (temperatur, fuktighet, dynamometerets svingmasse),

f) dynamometerinnstillinger (f.eks. effektinnstilling),

g) resultater fra utslippsprøving ved hjelp av ESC-, ETC- og ELR-prøvinger i samsvar med nr. 4 i dette vedlegg. Minst fem motorer 
skal prøves.

h) som alternativ til bokstav g) over kan prøvingene foretas ved å bruke en annen protokoll. Relevansen for kontroll av funksjonalitet 
i bruk med en slik prøving skal angis og dokumenteres av produsenten i forbindelse med typegodkjenningsprosessen (nr. 3 og 4 i 
vedlegg I til direktiv 2005/55/EF).

3.1.12.  Opplysninger fra OBD-systemet.

3.1.13.  Opplysninger om erfaringer fra anvendelse av reagenser som forbrukes. Rapportene bør inneholde, men uten å være begrenset til dette, 
opplysninger om brukerens erfaring med påfylling, etterfylling og forbruk av reagensen, og påfyllingsinstallasjonenes funksjon, og 
særlig hvor ofte den midlertidige ytelsesbegrenseren aktiveres for kjøretøy i bruk og andre feilhendelser, aktivering av feilindikatoren og 
registrering av en feilkode for mangel på reagens.

3.1.13.1.  Produsenten skal oversende drifts- og feilrapporter. Produsenten skal rapportere om garantikrav og arten av disse, og om observerte 
tilfeller av aktivering/deaktivering av feilindikator og registrering av en feilkode for mangel på reagens som forbrukes, og aktivering/
deaktivering av motorens ytelsesbegrenser (se nr. 6.5.5 i vedlegg I til direktiv 2005/55/EF).

3.2.  Opplysningene som produsenten innhenter, skal være tilstrekkelig omfattende til å sikre at ytelsen til kjøretøyer i bruk kan vurderes 
for normale bruksforhold i den passende holdbarhetstiden/levetiden som definert i artikkel 3 i dette direktiv, og på en måte som er 
representativ for produsentens geografiske gjennomtrengning av markedet.

3.3.  Produsenten kan ønske å foreta en overvåking etter ibruktaking som omfatter færre kjøretøyer/motorer enn antallet fastsatt i 
nr. 3.1.11.5 bokstav g), med anvendelse av framgangsmåten definert i nr. 3.1.11.5 bokstav h). Grunnen til dette kan være at 
antallet motorer i motorfamilien(e) som omfattes av rapporten, er lite. Vilkårene for dette burde ha vært godkjent på forhånd av 
typegodkjenningsmyndigheten.

3.4.  På grunnlag av overvåkingsrapporten nevnt i dette nummer, skal godkjenningsmyndigheten enten:

bestemme at samsvaret for en motortype eller en motorfamilie i bruk er tilfredsstillende, og ikke treffe ytterligere tiltak,– 

beslutte at opplysningene som produsenten leverer, ikke er tilstrekkelige til at det kan tas en avgjørelse, og anmode om ytterligere – 
opplysninger og/eller prøvingsdata fra produsenten. Dersom det anmodes om det, og avhengig av motorens typegodkjenning, 
skal slike ytterligere prøvingsdata omfatte ESC-, ELR- og ETC-prøvingsresultater, eller fra andre dokumenterte framgangsmåter i 
samsvar med nr. 3.1.11.5 bokstav h),

bestemme at samsvaret for en motorfamilie i bruk ikke er tilfredsstillende, og fortsette med bekreftende prøving på en prøve av – 
motorer fra motorfamilien, i samsvar med nr. 5 i dette vedlegg.

3.5.  En medlemsstat kan utføre og rapportere overvåkingsprøving på grunnlag av framgangsmåtene for kontroll beskrevet i dette nummer. 
Opplysninger om utvelging, vedlikehold og produsentens deltaking i aktivitetene kan registreres. Medlemsstatene kan likeledes bruke 
alternative prøvingsprotokoller for utslipp i samsvar med nr. 3.1.11.5 bokstav h).

3.6.  Typegodkjenningsmyndighetene kan anvende overvåkingsprøving utført og rapportert av en medlemsstat som grunnlag for beslutningene 
i samsvar med nr. 3.4.

3.7.  Produsenten bør rapportere til typegodkjenningsmyndigheten og medlemsstaten(e) der de aktuelle motorene/kjøretøyene er i bruk, når 
de planlegger å utføre et frivillig utbedringstiltak. Rapporteringen skal foretas av produsenten i forbindelse med beslutningen om å treffe 
tiltak, og skal angi tiltakene i nærmere detalj, beskrive gruppene av motorer/kjøretøyer som omfattes av tiltaket, og deretter skal det 
rapporteres regelmessig etter kampanjens innledning. De nærmere reglene fastsatt i nr. 7 i dette vedlegg kan brukes.
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4. UTSLIPPSPRØVINGER

4.1.  En motor som er utvalgt fra motorfamilien, skal prøves gjennom ESC- og ETC-prøvingssyklusene for gass- og partikkelutslipp og 
gjennom ELR-prøvingssyklusen for røykutslipp. Motoren skal være representativ for den typen bruk som forventes for denne typen 
motor, og komme fra et kjøretøy i normal bruk. Utvelging, inspeksjon og utbedrende vedlikehold av motoren/kjøretøyet skal utføres ved 
å bruke en protokoll som er fastsatt i nr. 3, og skal dokumenteres.

 Den relevante vedlikeholdsplanen, som er nevnt i nr. 4 i vedlegg II, skal være utført på motoren.

4.2.  Utslippsverdiene bestemt ved ESC-, ETC- og ELR-prøvinger, skal uttrykkes med samme antall desimaler som grenseverdien for det 
aktuelle forurensende stoffet, som vist i tabellene i nr. 6.2.1 i vedlegg I til direktiv 2005/55/EF, pluss en ytterligere desimal.

5. BEKREFTENDE PRØVING

5.1.  Bekreftende prøving foretas for å bekrefte en motorfamilies utslippsfunksjonalitet etter ibruktaking.

5.1.1.  Dersom typegodkjenningsmyndigheten ikke er tilfreds med produsentens overvåking etter ibruktaking (ISM) i samsvar med nr. 3.4, eller 
etter at tegn på utilfredsstillende samsvar i bruk er rapportert, f.eks. i samsvar med nr. 3.5, kan den pålegge produsenten å gjennomføre 
prøvinger for bekreftelse. Typegodkjenningsmyndigheten vil undersøke den bekreftende prøvingsrapporten som er oversendt av 
produsenten.

5.1.2.  Typegodkjenningsmyndigheten kan utføre bekreftende prøving.

5.2.  Den bekreftende prøvingen bør utgjøres av de aktuelle ESC-, ETC- og ELR-prøvingene som angitt i nr. 4. Representative motorer som 
skal prøves, bør demonteres fra kjøretøyer som er brukt under normale forhold, før de prøves. Alternativt og etter forutgående avtale 
med typegodkjenningsmyndigheten, kan produsenten prøve utslippskontrolldeler fra kjøretøyer i bruk, etter at de er demontert, overført 
til og montert på korrekt brukte og representative motorer. For hver prøvingsserie skal samme pakke av utslippskontrolldeler velges ut. 
Begrunnelsen for utvelgingen skal angis.

5.3.  Et prøvingsresultat kan bli vurdert som utilfredsstillende når grenseverdien vist i nr. 6.2.1 i vedlegg I til direktiv 2005/55/EF ved 
prøvingen av to eller flere motorer som representerer samme motorfamilie, for en regulert forurensende del er overskredet betydelig.

6. TILTAK SOM SKAL TREFFES

6.1.  Når typegodkjenningsmyndigheten ikke er tilfreds med opplysningene eller prøvingsdataene som produsenten har levert, og dersom den 
har utført bekreftende motorprøving i samsvar med nr. 5, eller baserer seg på bekreftende prøving utført av en medlemsstat (nr. 6.3), 
og det er sikkert at en motortype ikke er i samsvar med kravene i disse bestemmelsene, skal typegodkjenningsmyndigheten anmode 
produsentene om å levere en plan for utbedringstiltak beregnet på å utbedre det manglende samsvaret.

6.2.  I dette tilfellet utvides utbedringstiltakene nevnt i artikkel 11 nr. 2 og i vedlegg X til direktiv 70/156/EØF [eller omarbeidelsen av 
rammedirektivet], til motorer i bruk som tilhører samme kjøretøytype som sannsynligvis kan rammes av samme feil, i samsvar med 
nr. 8.

 For at den skal være gyldig, skal produsentens plan for utbedringstiltak godkjennes av typegodkjenningsmyndigheten. Produsenten er 
ansvarlig for gjennomføring av denne planen som godkjent.

 Typegodkjenningsmyndigheten skal innen 30 dager underrette alle medlemsstatene om sitt vedtak. Medlemsstatene kan kreve at den 
samme planen for utbedringstiltak får anvendelse på alle motorer av samme type som er registrert på deres territorium.

6.3.  Dersom en medlemsstat har fastslått at en motortype ikke oppfyller de gjeldende kravene i dette vedlegg, skal den umiddelbart underrette 
medlemsstaten som gav den opprinnelige typegodkjenningen i samsvar med kravene i artikkel 11 nr. 3 i direktiv 70/156/EØF.

 Med forbehold for bestemmelsene i artikkel 11 nr. 6 i direktiv 70/156/EØF, skal vedkommende myndighet i den medlemsstaten som gav 
den opprinnelige typegodkjenningen, deretter underrette produsenten om at en motortype ikke oppfyller kravene i disse bestemmelsene, 
og at produsenten forventes å treffe visse tiltak. Produsenten skal innen to måneder etter underrettelsen framlegge for myndigheten en 
tiltaksplan for utbedring av feilene, som innholdsmessig skal tilsvare kravene i nr. 7. Vedkommende myndighet som gav den opprinnelige 
typegodkjenningen, skal innen to måneder rådføre seg med produsenten for å oppnå enighet om en tiltaksplan og gjennomføre denne. 
Dersom vedkommende myndighet som gav den opprinnelige typegodkjenningen, fastslår at det ikke kan oppnås enighet, iverksettes 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 11 nr. 3 og 4 i direktiv 70/156/EØF.
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7. PLAN FOR UTBEDRINGSTILTAK

7.1.  Planen for utbedringstiltak, som skal utarbeides i samsvar med nr. 6.1, skal framlegges for typegodkjenningsmyndigheten senest 60 
virkedager fra datoen for underretningen nevnt i nr. 6.1. Typegodkjenningsmyndigheten skal innen 30 virkedager godkjenne eller avvise 
planen for utbedringstiltak. Dersom produsenten på tilfredsstillende måte kan påvise overfor vedkommende typegodkjenningsmyndighet 
at det er behov for mer tid til å undersøke det manglende samsvaret for å kunne framlegge en plan for utbedringstiltak, forlenges 
imidlertid fristen.

7.2.  Utbedringstiltakene skal få anvendelse på alle motorer som kan tenkes å ha samme feil. Det skal vurderes om typegodkjenningsdokumentene 
bør endres.

7.3.  Produsenten skal framlegge en kopi av all korrespondanse i forbindelse med planen for utbedringstiltak og skal også føre et register over 
tilbakekallingen og regelmessig levere statusrapporter til godkjenningsmyndigheten.

7.4.  Planen for utbedringstiltak skal omfatte kravene angitt i punkt 7.4.1–7.4.11. Produsenten skal gi planen for utbedringstiltak et unikt navn 
eller nummer.

7.4.1.  En beskrivelse av hver motortype som omfattes av planen for utbedringstiltak.

7.4.2.  En beskrivelse av spesifikke modifikasjoner, endringer, reparasjoner, korreksjoner, justeringer eller andre endringer som skal foretas for 
å oppnå samsvar for motorene, herunder et kort sammendrag av de dataene og tekniske undersøkelsene som underbygger produsentens 
beslutning om særlige tiltak som skal treffes for å utbedre det manglende samsvaret.

7.4.3.  En beskrivelse av metoden som produsenten bruker til å underrette eierne av motorene eller kjøretøyene om utbedringstiltakene.

7.4.4.  En eventuell beskrivelse av riktig vedlikehold eller bruk som produsenten stiller som vilkår for rett til reparasjon i henhold til planen for 
utbedringstiltak, og en forklaring av produsentens begrunnelse for å stille slike vilkår. Det kan ikke stilles vilkår til vedlikehold eller bruk 
med mindre vedlikehold eller bruk kan påvises å ha betydning for det manglende samsvaret og utbedringstiltakene.

7.4.5.  En beskrivelse av framgangsmåten som eierne av motorer skal følge for å få utbedret det manglende samsvaret. Denne skal inneholde en 
dato som utbedringstiltakene kan treffes etter, et anslag over hvor lang tid verkstedet skal bruke på reparasjonene, og hvor de kan foretas. 
Reparasjonen skal foretas på korrekt måte innen rimelig tid etter innlevering av kjøretøyet.

7.4.6.  En kopi av de opplysningene som gis til eierne av kjøretøyene.

7.4.7.  En kort beskrivelse av systemet som produsenten bruker til å sikre tilstrekkelig tilgang på deler eller systemer til gjennomføring av 
utbedringstiltakene. Det skal angis når det vil være tilstrekkelig tilgang på deler eller systemer til å iverksette tiltakene.

7.4.8.  En kopi av alle instruksjoner som sendes til de personene som skal foreta reparasjonen.

7.4.9.  En beskrivelse av hvilken virkning de foreslåtte utbedringstiltakene vil få på utslipp, drivstofforbruk, kjøreegenskaper og sikkerhet 
for hver motortype som er omfattet av planen for utbedringstiltak, med data, tekniske undersøkelser osv. som underbygger disse 
konklusjonene.

7.4.10.  Eventuelle andre opplysninger, rapporter eller data som det er rimelig at typegodkjenningsmyndigheten vurderer som nødvendige for å 
evaluere planen for utbedringstiltak.

7.4.11.  Dersom planen for utbedringstiltak omfatter tilbakekalling, skal en beskrivelse av metoden for registrering av reparasjonen framlegges 
for typegodkjenningsmyndigheten. Dersom det brukes en etikett, skal et eksemplar av denne vedlegges.

7.5.  Det kan kreves at produsenten foretar rimelig tilrettelagt og nødvendig prøving av deler og motorer som en foreslått endring, reparasjon 
eller modifikasjon er anvendt på, for å påvise at endringen, reparasjonen eller modifikasjonen har den tilsiktede virkningen.

7.6.  Produsenten er ansvarlig for å føre register over alle motorer eller kjøretøyer som er tilbakekalt og reparert, og hvilket verksted som 
foretok reparasjonen. Typegodkjenningsmyndigheten skal på anmodning ha tilgang til registeret i fem år fra iverksettingen av planen for 
utbedringstiltak.

7.7.  Reparasjonen og/eller endringen eller tilføyelsen av nytt utstyr skal registreres i en attest som produsenten utsteder til eieren av 
motoren.

_____________
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VEDLEGG IV

EGENDIAGNOSESYStEMER (OBD)

1. INNLEDNING

 Dette vedlegg beskriver de særlige bestemmelsene som gjelder egendiagnosesystemer (OBD) for utslippskontroll for motorvogner.

2. DEFINISJONER

I dette vedlegg menes med følgende definisjoner, i tillegg til definisjonene i nr. 2 i vedlegg I til direktiv 2005/55/EF:

«oppvarmingssyklus» at motoren kjøres slik at kjølevæskens temperatur er steget med minst 22 K etter start av motoren og har nådd en 
temperatur på minst 334 K (70 °C),

«tilgang» tilgjengeligheten av alle utslippstilknyttede egendiagnostiseringsdata, herunder alle feilkoder som er nødvendige for inspeksjon, 
diagnostisering, vedlikehold eller reparasjon av utslippstilknyttede deler av kjøretøyet, via serieporten på standarddatakontakten,

«mangel» med hensyn til en motors OBD-system at inntil to separate deler eller systemer som overvåkes, har midlertidige eller varige 
driftsegenskaper som svekker en ellers effektiv overvåking ved hjelp av egendiagnostisering av disse delene eller systemene, eller 
ikke oppfyller alle de andre detaljkravene til OBD-systemet. Motorer eller kjøretøyer med hensyn til deres motor, kan typegodkjennes, 
registreres og selges med slike mangler i samsvar med kravene i nr. 4.3 i dette vedlegg,

«forringet del/system» en motor eller del/system for etterbehandling av eksos som med hensikt på en kontrollert måte er blitt forringet 
av produsenten for å utføre en typegodkjenningsprøving på OBD-systemet,

«OBD-prøvingssyklus» en kjøringssyklus som er en versjon av ESC-prøvingssyklusen med samme kjøringsrekkefølge av de 13 
enkeltsekvensene beskrevet i nr. 2.7.1 i tillegg 1 til vedlegg III til direktiv 2005/55/EF, men der varigheten av hver sekvens er redusert 
til 60 sekunder,

«driftssekvens» den sekvensen som brukes til å bestemme vilkårene for å slokke feilindikatoren. Den består av motorens oppstart, en 
driftsperiode, motorens avstenging, og tidsrommet til neste oppstart når OBD-overvåkingen er i gang og der en eventuell funksjonssvikt 
ville bli oppdaget,

«forkondisjoneringssyklus» kjøring av minst tre påfølgende OBD-prøvingssykluser eller utslippsprøvingssykluser for å oppnå stabil drift 
av motoren, av utslippskontrollsystemet og for at OBD-systemet skal bli klart til overvåking,

«reparasjonsopplysninger» alle opplysninger som er nødvendig for diagnostisering, vedlikehold, inspeksjon, periodisk overvåking 
eller reparasjon av motoren, og som produsentene stiller til rådighet for de autoriserte forhandlerne/verkstedene. Disse opplysningene 
omfatter om nødvendig servicehåndbøker, tekniske veiledninger, diagnosehenvisninger (f.eks. høyeste/laveste teoretiske verdier for 
målinger), kablingsdiagrammer, en motortypes gjeldende identifikasjonsnummer for programkalibrering, opplysninger som tillater 
oppdateringer av programvaren i de elektroniske systemene i samsvar med spesifikasjonene fra kjøretøyprodusenten, instrukser i enkelt- 
og spesialtilfeller, opplysninger om verktøy og utstyr, dataopplysninger og toveis kontroll- og prøvingsdata. Produsenten har ikke plikt til 
å stille opplysninger til rådighet dersom de er omfattet av immaterialrettigheter eller utgjør spesifikk fagkunnskap hos produsentene og/
eller produsentene av originalt utstyr. I slike tilfeller skal de nødvendige tekniske opplysninger ikke tilbakeholdes utilbørlig,

«standardisert» at alle utslippstilknyttede OBD-data (dvs. datastrømopplysninger dersom det brukes et skanningsverktøy), herunder 
alle anvendte feilkoder, skal avleses bare i samsvar med industristandarder som gjennom en klar definisjon av formatet og de tillatte 
mulighetene, fastsetter størst mulig harmonisering i bilindustrien, og som er uttrykkelig tillatt i henhold til dette direktiv,

«ubegrenset tilgang»

tilgang som ikke forutsetter en tilgangskode som bare kan fås fra produsenten, eller en lignende innretning,– 

 eller

tilgang som gjør det mulig å vurdere de avleste data uten at det er nødvendig med særlige dekodingsopplysninger, med mindre disse – 
opplysningene er standardisert,
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3. KRAV OG PRØVING

3.1.  Alminnelige krav

3.1.1.  OBD-systemer skal være utformet, konstruert og montert på kjøretøyet på en slik måte at det kan avdekke typer av funksjonssvikt som 
forekommer i hele levetiden til motoren. For å oppnå denne målsettingen skal godkjenningsmyndigheten godta at motorer som har vært 
brukt i lengre tid enn den relevante holdbarhetstiden definert i artikkel 3 i dette direktiv, har et OBD-system som er noe forringet, slik at 
OBD-grenseverdiene som er angitt i tabellen i artikkel 4 nr. 3 i dette direktiv, kan være overskredet før OBD-systemet underretter føreren 
av kjøretøyet om en feil.

3.1.2.  Hver gang motoren startes skal en serie med kontroller settes i gang og gjennomføres minst én gang, forutsatt at prøvingsvilkårene er 
oppfylt. Prøvingsvilkårene skal velges slik at de alle forekommer ved de kjøreforholdene som tilsvarer prøvingen definert i nr. 2 i tillegg 
1 til dette vedlegg.

3.1.2.1.  Produsenter er ikke forpliktet til å aktivere en del/et system utelukkende for å overvåke OBD-systemets funksjoner under driftsvilkår 
for kjøretøyet hvor det normalt ikke vil være aktivt (for eksempel aktivering av reagensbeholderoppvarming i et deNOx-system eller 
kombinert deNOx- og partikkelfilter, når et slikt system normalt ikke vil være aktivert).

3.1.3.  OBD-systemet kan omfatte innretninger som måler, føler eller reagerer på driftsvariabler (for eksempel kjøretøyets hastighet, motorturtall, 
gir i bruk, temperatur, innsugingstrykk eller enhver annen parameter) for å oppdage feil og redusere risikoen for å angi funksjonsfeil 
feilaktig. Disse innretningene er ikke alternative kontrollstrategier.

3.1.4.  Tilgangen til OBD-systemet som er nødvendig for inspeksjon, diagnostisering, vedlikehold eller reparasjon av motoren, skal være 
ubegrenset og standardisert. Alle utslippstilknyttede feilkoder skal være i samsvar med den som er beskrevet i nr. 6.8.5 i dette vedlegg.

3.2.  Krav til OBD-systemet i trinn 1

3.2.1.  Fra de datoene som er angitt i artikkel 4 nr. 1 i dette direktiv, skal OBD-systemet for alle dieselmotorer og kjøretøyer utstyrt med 
en dieselmotor, angi feil i en/et utslipptilknyttet del/system når en slik feil fører til en økning i utslippene over de relevante OBD-
grenseverdiene angitt i tabellen i artikkel 4 nr. 3 i dette direktiv.

3.2.2.  For å oppfylle kravene i trinn 1 skal OBD-systemet overvåke:

3.2.2.1.  fullstendig fjerning av en katalysator, når den er montert i et separat hus, uansett om den er del av et deNOx-system eller partikkelfilter 
eller ikke,

3.2.2.2.  reduksjon av deNOx-systemets effektivitet, dersom et slikt er montert, utelukkende med hensyn til utslipp av NOx,

3.2.2.3.  reduksjon av partikkelfilterets effektivitet, dersom et slikt er montert, utelukkende med hensyn til utslipp av partikler,

3.2.2.4.  reduksjon av effektiviteten til et kombinert deNOx-partikkelfilter, dersom et slikt er montert, med hensyn til utslipp av både NOx og 
partikler.

3.2.3.  Større funksjonsfeil

3.2.3.1.  Som et alternativ til overvåking av de relevante OBD-grenseverdiene med hensyn til nr. 3.2.2.1–3.2.2.4, kan OBD-systemer for 
dieselmotorer i samsvar med artikkel 4 nr. 1 i dette direktiv overvåke større funksjonsfeil i følgende deler:

en katalysator, når den er montert i et separat hus, uansett om den er en del av et deNO– x-system eller partikkelfilter eller ikke,

et deNO– x-system, når det er montert,

et dieselpartikkelfilter, når det er montert,– 

et kombinert deNO– x-partikkelfiltersystem.
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3.2.3.2.  Når det gjelder en motor utstyrt med et deNOx-system, kan overvåking av større funksjonsfeil for eksempel omfatte fullstendig fjerning 
av systemet eller utskiftning av systemet med et falskt system (begge bevisste større funksjonsfeil), mangel på en påkrevd reagens 
til et deNOx-system, feil i en elektrisk del i et SCR-system, elektrisk feil i en del (f.eks. følere og aktuatorer, doseringsstyringsenhet) 
i et deNOx-system, herunder eventuelt oppvarmingssystemet for reagenser, feil i doseringssystemet for reagenser (f.eks. manglende 
lufttilførsel, tilstoppet dyse, feil i doseringspumpe).

3.2.3.3.  Når det gjelder en motor utstyrt med et partikkelfilter, kan overvåking av større funksjonsfeil for eksempel omfatte større smelting av 
partikkelfellens substrat eller en tilstoppet partikkelfelle, som fører til et differensialtrykk utenfor det området som produsenten har 
angitt, elektrisk feil i en del (f.eks. følere og aktuatorer, doseringsstyringsenhet) i et partikkelfilter, eventuelle feil i doseringssystemet for 
reagenser (f.eks. tilstoppet dyse, feil i doseringspumpe).

3.2.4.  Produsentene kan dokumentere for godkjenningsmyndigheten at visse deler eller systemer ikke trenger å overvåkes, dersom fullstendig 
svikt eller fjerning av de aktuelle delene eller systemene ikke medfører at utslippene overstiger de gjeldende grenseverdiene for OBD 
trinn 1 angitt i tabellen i artikkel 4 nr. 3 i dette direktiv, når det måles i syklusene vist i nr. 1.1 i tillegg 1 til dette vedlegg. Denne 
bestemmelsen får ikke anvendelse på en innretning for eksosresirkulering (EGR), et deNOx-system, et partikkelfilter eller et kombinert 
deNOx-partikkelfiltersystem, og det får heller ikke anvendelse på en del eller et system som overvåkes for større funksjonsfeil.

3.3.  Krav til OBD-systemet i trinn 2

3.3.1.  Fra de datoene som er angitt i artikkel 4 nr. 2 i dette direktiv, skal OBD-systemet for alle diesel- eller gassmotorer og kjøretøyer utstyrt 
med en diesel- eller gassmotor angi feil i en/et utslipptilknyttet del/system i motorsystemet, når en slik feil fører til en økning i utslippene 
over de relevante OBD-grenseverdiene angitt i tabellen i artikkel 4 nr. 3 i dette direktiv.

 OBD-systemet skal ta hensyn til kommunikasjonsgrensesnittet (maskinvare og meldinger) mellom motorsystemets elektroniske 
styreenhet (EECU) og eventuelle andre styreenheter for drivaggregat eller kjøretøy når de utvekslede opplysningene kan påvirke 
utslippskontrollsystemets funksjon. OBD-systemet skal kontrollere at forbindelsen mellom EECU og det mediet som sørger for 
forbindelsen med disse andre kjøretøydelene (f.eks. kommunikasjonsbussen), er intakt.

3.3.2.  For å oppfylle kravene i trinn 2 skal OBD-systemet overvåke:

3.3.2.1  reduksjon av en katalysators effektivitet, når den er montert i et separat hus, uansett om den er del av et deNOx-system eller partikkelfilter 
eller ikke,

3.3.2.2  reduksjon av deNOx-systemets effektivitet, dersom et slikt er montert, utelukkende med hensyn til utslipp av NOx,

3.3.2.3  reduksjon av partikkelfilterets effektivitet, dersom et slikt er montert, utelukkende med hensyn til utslipp av partikler,

3.3.2.4  reduksjon av effektiviteten til et kombinert deNOx-partikkelfilter, dersom et slikt er montert, med hensyn til utslipp av både NOx og 
partikler,

3.3.2.5  grensesnittet mellom motorens elektroniske styreenhet (EECU) og eventuelle andre elektriske eller elektroniske systemer for drivaggregat 
eller kjøretøy (f.eks. styreenheten for kraftoverføringen (TECU)) for elektrisk frakopling.

3.3.3  Produsentene kan dokumentere for godkjenningsmyndigheten at visse deler eller systemer ikke trenger å overvåkes, dersom fullstendig 
svikt eller fjerning av de aktuelle delene eller systemene ikke medfører at utslippene overstiger de gjeldende grenseverdiene for OBD 
trinn 2 angitt i tabellen i artikkel 4 nr. 3 i dette direktiv, når det måles i syklusene vist i nr. 1.1 i tillegg 1 til dette vedlegg. Denne 
bestemmelsen får ikke anvendelse på en innretning for eksosresirkulering (EGR), et deNOx-system, et partikkelfilter eller et kombinert 
deNOx-partikkelfiltersystem.

3.4.  Krav i trinn 1 og trinn 2

3.4.1.  For å oppfylle kravene i både trinn 1 og 2, skal OBD-systemet overvåke:

3.4.1.1.  drivstoffinnsprøytingssystemets elektronikk, aktuator(er) for drivstoffmengde og tidsstyring for gjennomgang i strømkretsene (dvs. åpent 
eller lukket kretsløp) samt total funksjonssvikt,

3.4.1.2.  alle andre utslippstilknyttede deler eller systemer til motorer eller etterbehandling av eksos som er tilknyttet en datamaskin, og som 
dersom det oppstår en feil, vil føre til at eksosutslippene overskrider OBD-grenseverdiene angitt i tabellen i artikkel 4 nr. 3 i dette direktiv. 
Som et minstekrav omfatter eksemplene eksosresirkuleringssystemet (EGR), systemer eller deler for overvåking og kontroll av luftens 
massestrøm, luftvolumhastighet (og -temperatur), ladetrykk og innsugingsmanifoldtrykk (og relevante følere som gjør disse funksjonene 
mulige), følere og aktuatorer for et deNOx-system, følerer og aktuatorer for et elektronisk aktivert aktivt partikkelfilter,
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3.4.1.3.  alle andre utslipptilknyttede deler eller systemer til motorer eller etterbehandling av eksos som er tilknyttet en elektronisk styreenhet, skal 
overvåkes for elektriske avbrudd dersom de ikke overvåkes på annen måte.

3.4.1.4.  Når det gjelder motorer utstyrt med et etterbehandlingssystem som forbruker en reagens, skal OBD-systemet overvåke:

mangel på nødvendig reagens,– 

at den påkrevde reagensen oppfyller spesifikasjonene oppgitt av produsenten i vedlegg II til direktiv 2005/55/EF,– 

forbruk og dosering av reagens– 

 i samsvar med nr. 6.5.4 i vedlegg I til direktiv 2005/55/EF.

3.5.  OBD-systemets funksjon og midlertidig deaktivering av enkelte overvåkingsfunksjoner

3.5.1.  OBD-systemet skal være konstruert, bygd og montert i et kjøretøy på en slik måte at det er i stand til å oppfylle kravene i dette vedlegg 
under de driftsforholdene som er angitt i nr. 6.1.5.4 i vedlegg I til direktiv 2005/55/EF.

 Utenfor disse normale driftsforholdene kan utslippskontrollsystemet vise en viss grad av forringelse i ytelsen til OBD-systemet, slik at 
grenseverdiene angitt i tabellen i artikkel 4 nr. 3 i dette direktiv, kan overskrides før OBD-systemet underretter føreren av kjøretøyet om 
en feil.

 OBD-systemet skal ikke deaktiveres med mindre ett eller flere av følgende vilkår for deaktivering er oppfylt:

3.5.1.1.  De aktuelle OBD-overvåkingssystemene kan deaktiveres dersom overvåkingsevnen påvirkes av lavt drivstoffnivå. Derfor er deaktivering 
tillatt når drivstoffnivået faller under 20 % av den nominelle kapasiteten til drivstofftanken.

3.5.1.2.  De aktuelle OBD-overvåkingssystemene kan deaktiveres midlertidig under en hjelpestrategi for utslippskontroll som beskrevet i 
nr 6.1.5.1 i vedlegg I til direktiv 2005/55/EF.

3.5.1.3.  De aktuelle OBD-overvåkingssystemene kan deaktiveres midlertidig når strategier for driftssikkerhet eller nøddriftsstrategier er 
aktivert.

3.5.1.4.  For kjøretøyer som er konstruert for å kunne utstyres med kraftuttak, tillates deaktivering av de aktuelle OBD-overvåkingssystemene, 
forutsatt at deaktiveringen finner sted bare når kraftuttaket er i funksjon og kjøretøyet ikke kjøres.

3.5.1.5.  De aktuelle OBD-overvåkingssystemene kan deaktiveres midlertidig under periodisk regenerering av et system for utslippskontroll 
nedstrøms for motoren (dvs. partikkelfilter, deNOx-system eller kombinert deNOx-partikkelfilter).

3.5.1.6.  De aktuelle OBD-overvåkingssystemene kan deaktiveres midlertidig utenfor de driftsvilkårene som er angitt i nr. 6.1.5.4 i vedlegg I til 
direktiv 2005/55/EF, når denne deaktiveringen kan begrunnes med en begrensning av OBD-systemets overvåkingskapasitet (herunder 
modellberegningskapasitet).

3.5.2.  Det kreves ikke at OBD-overvåkingssystemet vurderer deler under en funksjonssvikt, dersom en slik vurdering medfører risiko for 
sikkerheten eller feil ved deler.

3.6.  Aktivering av feilindikator

3.6.1.  OBD-systemet skal omfatte en feilindikator som er synlig for føreren av kjøretøyet. Bortsett fra slik det er fastsatt i nr. 3.6.2 i dette 
vedlegg, skal feilindikatoren (f.eks. symbol eller lampe) ikke brukes for noe annet formål enn utslippstilknyttet funksjonssvikt, bortsett 
fra å vise føreren nødstarts- eller nøddriftsstrategier. Sikkerhetstilknyttede meldinger kan gis høyeste prioritet. Feilindikatoren skal være 
synlig under alle rimelige belysningsforhold. Når den er aktivert, skal den vise et symbol som er i samsvar med ISO 2575(1) (som en 
kontrollampe på instrumentbordet eller som et symbol i et display på instrumentbordet). Et kjøretøy skal ikke ha mer enn én generell 
feilindikator for utslippstilknyttede feil. Det er tillatt å vise forskjellig spesifikk informasjon (f.eks. informasjon i forbindelse med 
bremsesystem, sikkerhetsbelter, oljetrykk, vedlikeholdsbehov eller angivelse av manglende påkrevd reagens til deNOx-systemet). Rød 
farge er forbudt på feilindikatoren.

(1) Symbol nummer F01 eller F22.
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3.6.2.  Feilindikatoren kan brukes til å angi til føreren at et vedlikeholdsarbeid som haster, skal utføres. En slik angivelse kan også ledsages av 
en passende melding i et display på instrumentbordet om at et vedlikeholdsarbeid som haster, skal utføres.

3.6.3.  Ved strategier som krever mer enn en forkondisjoneringssyklus til aktivering av feilindikatoren, skal produsenten framlegge data og/eller 
en teknisk vurdering som i tilstrekkelig grad slår fast at overvåkingssystemet er like effektivt og tidsnøyaktig ved påvisning av forringelse 
av delene. Strategier som i gjennomsnitt krever mer enn ti egendiagnose- eller utslippsprøvingssykluser til aktivering av feilindikatoren, 
godkjennes ikke.

3.6.4.  Feilindikatoren skal også aktiveres når motorstyringen skifter til en permanent standardinnstilling for utslipp. Feilindikatoren skal også 
aktiveres dersom OBD-systemet ikke er i stand til å oppfylle de grunnleggende overvåkingskravene angitt i dette direktiv.

3.6.5.  Når det vises til dette nummer, skal feilindikatoren aktiveres, og i tillegg skal en tydelig advarselsfunksjon aktiveres, f.eks. blinkende 
feilindikator eller aktivering av et symbol som er i samsvar med ISO 2575(1), i tillegg til aktivering av feilindikatoren.

3.6.6.  Feilindikatoren skal aktiveres når kjøretøyets tenning er tilkoplet før motoren startes, og deaktiveres innen 10 sekunder etter at motoren 
er startet dersom det ikke er påvist funksjonssvikt.

3.7.  Lagring av feilkode

 OBD-systemet skal registrere feilkode(r) som angir utslippskontrollsystemets status. En feilkode skal lagres for alle påviste og 
kontrollerte funksjonssvikter som aktiverer feilindikatoren, og denne koden skal identifisere systemet eller delen med funksjonssvikt 
så nøyaktig som mulig. Det bør lagres en egen kode som angir forventet aktiveringsstatus for feilindikator (f.eks. feilindikator «ON», 
feilindikator «OFF»).

 Egne statuskoder skal brukes til å angi hvilke utslippskontrollsystemer som fungerer riktig, og hvilke som krever ytterligere drift 
av motoren for at de skal kunne vurderes fullstendig. Dersom feilindikatoren blir aktivert på grunn av funksjonssvikt eller fast 
standardinnstilling for utslippsnivå, skal det lagres en feilkode som angir det sannsynlige området for funksjonssvikten. En feilkode skal 
også lagres i de tilfellene som er nevnt i nr. 3.4.1.1 og 3.4.1.3 i dette vedlegg.

3.7.1.  Dersom overvåking er blitt deaktivert i ti kjøringssykluser på grunn av fortsatt drift av kjøretøyet under forhold som er i samsvar med 
dem som er angitt i nr. 3.5.1.2 i dette vedlegg, kan det gjeldende overvåkingssystemet innstilles på «klar» uten at overvåkingen er 
gjennomført.

3.7.2.  Antall driftstimer for motoren med feilindikatoren aktivert, skal på anmodning til enhver tid være tilgjengelig gjennom serieporten på 
standardkontakten, i samsvar med spesifikasjonene angitt i nr. 6.8 i dette vedlegg.

3.8.  Slokking av feilindikatoren

3.8.1.  Feilindikatoren kan deaktiveres etter tre etterfølgende driftssykluser eller 24 driftstimer for motoren hvor overvåkingssystemet som er 
ansvarlig for å aktivere feilindikatoren, slutter å påvise funksjonssvikten, og dersom det ikke er avdekket andre funksjonssvikter som 
uavhengig vil aktivere feilindikatoren.

3.8.2.  Når feilindikatoren aktiveres på grunn av mangel på reagens til deNOx-systemet eller til et kombinert deNOx-partikkel-
etterbehandlingssystem, eller som følge av bruk av reagens som ikke er i samsvar med spesifikasjonene angitt av produsenten, kan 
feilindikatoren stilles tilbake til den tidligere aktiveringsstatusen etter påfylling eller utskiftning av lagringsmediet med en reagens som 
har korrekte spesifikasjoner.

3.8.3.  Når feilindikatoren aktiveres på grunn av ukorrekt reagensforbruk og dosering, kan feilindikatoren stilles tilbake til den tidligere 
aktiveringsstatusen dersom vilkårene angitt i nr. 6.5.4 i vedlegg I til direktiv 2005/55/EF, ikke lenger gjelder.

3.9.  Sletting av feilkoden

3.9.1.  OBD-systemet kan slette en feilkode og driftstimene for motoren og øyeblikksopplysninger dersom samme feil ikke registreres på nytt 
i løpet av minst 40 motoroppvarmingssykluser eller 100 motordriftstimer, etter hva som inntreffer først, med unntak av tilfellene nevnt i 
nr. 3.9.2.

3.9.2.  Fra 1. oktober 2006 for nye typegodkjenninger og fra 1. oktober 2007 for alle registreringer, skal OBD-systemet i tilfelle en feilkode 
som genereres i samsvar med nr. 6.5.3 eller 6.5.4 i vedlegg I til direktiv 2005/55/EF, lagre en registrering av feilkoden og driftstimene 
for motoren med feilindikatoren aktivert, i minst 400 dager eller 9 600 motordriftstimer.

 Alle slike feilkoder og det antall timer motoren har vært i drift når feilindikatoren har vært aktivert, skal ikke slettes gjennom bruk av 
eksterne diagnoseverktøy eller andre verktøy i samsvar med nr. 6.8.3 i dette vedlegg.

(2) Symbol nummer F24.
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4. KRAV SOM GJELDER TYPEGODKJENNING AV OBD-SYSTEMER

4.1.  I forbindelse med typegodkjenning, skal OBD-systemet prøves i samsvar med framgangsmåtene angitt i tillegg 1 til dette vedlegg.

 En motor som er representativ for sin motorfamilie (se nr. 8 i vedlegg I til direktiv 2005/55/EF), skal brukes til demonstrasjonsprøving 
av OBD-systemet, eller prøvingsrapporten for det representative OBD-systemet for motorfamilien vil bli oversendt til 
typegodkjenningsmyndigheten som et alternativ til å utføre demonstrasjonsprøving av OBD-systemet.

4.1.1.  Når det gjelder trinn 1 av OBD-systemet nevnt i nr. 3.2, skal OBD-systemet:

4.1.1.1.  angi feil i en/et utslippstilknyttet del/system når en slik feil fører til en økning i utslippene over de OBD-grenseverdiene som er angitt i 
tabellen i artikkel 4 nr. 3 i dette direktiv, eller

4.1.1.2.  når det er relevant, angi eventuelle større funksjonsfeil i systemet for etterbehandling av eksos.

4.1.2.  Når det gjelder trinn 2 av OBD-systemet nevnt i nr. 3.3, skal OBD-systemet angi feil i en/et utslippstilknyttet del/system når denne feilen 
fører til en økning i utslippene over OBD-grenseverdiene angitt i tabellen i artikkel 4 nr. 3 i dette direktiv.

4.1.3.  Når det gjelder både trinn 1 og 2 av OBD-systemet, skal OBD-systemet angi mangel på en påkrevd reagens som er nødvendig for drift 
av et system for etterbehandling av eksos.

4.2.  Monteringskrav

4.2.1.  Montering i kjøretøyet av en motor som er utstyrt med et OBD-system, skal oppfylle følgende bestemmelser i dette vedlegg med hensyn 
til kjøretøyutstyr:

bestemmelsene i nr. 3.6.1, 3.6.2 og 3.6.5 om feilindikatoren, og når det er relevant, ytterligere advarselsfunksjoner,– 

når det er relevant, bestemmelsene i nr. 6.8.3.1 om bruken av et OBD-system,– 

bestemmelsene i nr. 6.8.6 om tilkoplingsgrensesnittet.– 

4.3.  typegodkjenning av et OBD-system med mangler

4.3.1.  En produsent kan søke om at myndigheten typegodkjenner et OBD-system, selv om systemet har én eller flere mangler, slik at de særlige 
kravene i dette vedlegg ikke er oppfylt i sin helhet.

4.3.2.  I behandlingen av søknaden skal myndigheten avgjøre om det er mulig eller urimelig å oppfylle kravene i dette vedlegg.

 Myndigheten skal blant annet ta hensyn til nærmere opplysninger fra produsenten om teknisk gjennomførbarhet, innførselstid og 
produksjonssykluser, herunder inn- og utfasing av motorkonstruksjoner og planlagte oppgraderinger av datamaskiner, hvor effektivt det 
ferdige OBD-systemet vil være med hensyn til å oppfylle kravene i dette direktiv, og om produsenten har gjort en tilstrekkelig innsats for 
å oppfylle kravene i dette direktiv.

4.3.3.  Myndigheten godtar ikke en mangelsøknad dersom en påbudt feilovervåking mangler helt.

4.3.4.  Myndigheten godtar ikke en mangelsøknad som ikke overholder OBD-grenseverdiene angitt i tabellen i artikkel 4 nr. 3 i dette direktiv.

4.3.5.  Ved fastsettelse av manglene i rekkefølge, skal mangler knyttet til trinn 1 av OBD-systemet med hensyn til nr. 3.2.2.1, 3.2.2.2, 3.2.2.3, 
3.2.2.4 og 3.4.1.1 samt trinn 2 av OBD-systemet med hensyn til nr. 3.3.2.1, 3.3.2.2, 3.3.2.3, 3.3.2.4 og 3.4.1.1 i dette vedlegg, identifiseres 
først.

4.3.6.  Verken før eller på tidspunktet for typegodkjenning kan det tillates mangler med hensyn til kravene i nr. 3.2.3 og nr. 6 i dette vedlegg, 
unntatt nr. 6.8.5.
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4.3.7.  Mangelens varighet

4.3.7.1.  En mangel kan bestå i to år fra datoen for typegodkjenning av motortypen eller kjøretøyet med hensyn til dens motortype, med mindre 
det i tilstrekkelig grad kan dokumenteres at det vil kreve betydelige endringer av motoren og i tillegg en innførselstid på over to år for å 
utbedre mangelen. I slike tilfeller kan mangelen bestå i inntil tre år.

4.3.7.2.  En produsent kan søke om at den opprinnelige typegodkjenningsmyndigheten godkjenner en mangel med tilbakevirkende kraft 
dersom mangelen avdekkes etter den opprinnelige typegodkjenningen. I slike tilfeller kan mangelen bestå i to år etter datoen da 
typegodkjenningsmyndigheten ble underrettet, med mindre det i tilstrekkelig grad kan dokumenteres at det vil kreve betydelige endringer 
av motoren og i tillegg en innførselstid på over to år for å utbedre mangelen. I slike tilfeller kan mangelen bestå i inntil tre år.

4.3.7.3.  Myndigheten underretter myndighetene i de andre medlemsstatene om sin beslutning om å innvilge en mangelsøknad i samsvar med 
kravene i artikkel 4 i direktiv 70/156/EØF.

5. TILGANG TIL OPPLYSNINGER OM OBD-SYSTEMER

5.1.  Reservedeler, diagnoseverktøy og prøvingsutstyr

5.1.1.  Søknader om typegodkjenning eller endring av en typegodkjenning i samsvar med artikkel 3 eller artikkel 5 i direktiv 70/156/EØF skal 
ledsages av relevante opplysninger om OBD-systemet. Slike relevante opplysninger skal gjøre det mulig for produsenter av reserve- eller 
ettermonteringsdeler å gjøre delene de produserer forenlige med OBD-systemet, slik at feilfri bruk kan oppnås og brukeren av kjøretøyet 
sikres mot funksjonssvikt. På samme måte skal slike relevante opplysninger gjøre det mulig for produsentene av diagnoseverktøy og 
prøvingsutstyr å lage verktøy og utstyr som sørger for en effektiv og nøyaktig diagnostisering av utslippskontrollsystemene.

5.1.2.  På anmodning skal typegodkjenningsmyndighetene gjøre tillegg 2 til EF-typegodkjenningsdokumentet med relevante opplysninger 
om OBD-systemet, tilgjengelig for alle berørte produsenter av deler, diagnoseverktøy eller prøvingsutstyr, uten noen form for 
forskjellsbehandling.

5.1.2.1.  Det kan bare anmodes om opplysninger om reserve- eller servicedeler som skal EF-typegodkjennes, eller om deler som utgjør en del av 
et system som skal EF-typegodkjennes.

5.1.2.2.  En anmodning om opplysninger skal identifisere den nøyaktige spesifikasjonen for motormodelltypen/motormodelltypen innenfor en 
motorfamilie, som det anmodes om opplysninger om. Den skal bekrefte at opplysningene er nødvendige for utvikling av reserve- eller 
ettermonteringsdeler, diagnoseverktøy eller prøvingsutstyr.

5.2.  Opplysninger om reparasjon

5.2.1.  Senest tre måneder etter at produsenten har gitt en autorisert forhandler eller et autorisert verksted i Fellesskapet reparasjonsopplysninger, 
skal produsenten stille disse opplysningene (herunder alle senere endringer og tillegg) til rådighet mot rimelig betaling uten noen form 
for forskjellsbehandling.

5.2.2.  Produsenten skal også når det er hensiktsmessig, mot betaling stille til rådighet de tekniske opplysningene som er nødvendige for å 
reparere eller vedlikeholde motorvogner, med mindre disse opplysningene er omfattet av immaterialrettigheter eller utgjør vesentlig, 
hemmelig kunnskap som foreligger i hensiktsmessig form; i slike tilfeller skal de nødvendige tekniske opplysningene ikke tilbakeholdes 
utilbørlig.

 Alle som er involvert i yrkesmessig vedlikehold eller reparasjon, veitjeneste, kontroll eller prøving av kjøretøyer, eller som produserer 
eller selger reservedeler eller ettermonteringsdeler, diagnostiseringsverktøy og prøvingsutstyr, har krav på tilgang til slike opplysninger.

5.2.3.  Dersom disse bestemmelsene ikke overholdes, skal godkjenningsmyndigheten etter framgangsmåten fastsatt for typegodkjenning og 
kontroll av kjøretøyer i bruk, treffe egnede tiltak for å sikre at reparasjonsopplysningene er tilgjengelige.

6. DIAGNOSESIGNALER

6.1.  Ved påvisning av første funksjonssvikt ved en del eller et system skal det i datamaskinens minne lagres et «øyeblikksbilde» med 
motordriftsdata på dette tidspunktet. Lagrede motordriftsdata skal omfatte, men ikke være begrenset til, beregnet belastning, motorturtall, 
kjølevannstemperatur, innsugingsmanifoldtrykk (eventuelt) og feilkoden som førte til at dataene ble lagret. For lagring i øyeblikksbildet 
skal produsenten velge det mest hensiktsmessige utvalget av driftsdata, slik at det er enkelt å foreta reparasjoner.

6.2.  Det kreves bare ett øyeblikksbilde. Produsenten kan velge å lagre flere øyeblikksbilder, forutsatt at minst det påkrevde øyeblikksbildet 
kan leses ved hjelp av en standard skanner som oppfyller kravene i nr. 6.8.3 og 6.8.4. Dersom feilkoden som førte til at dataene ble lagret, 
slettes i samsvar med nr. 3.9 i dette vedlegg, kan de lagrede motordriftsdataene også slettes.
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6.3.  I tillegg til de påkrevde dataene i øyeblikksbildet skal følgende signaler, dersom de er tilgjengelige, stilles til rådighet på anmodning 
via serieporten på standarddatakontakten dersom disse opplysningene finnes på kjøretøyets datamaskin eller kan bestemmes ved 
hjelp av opplysninger som er tilgjengelige for kjøretøyets datamaskin: diagnostiske feilkoder, motorens kjølevannstemperatur, 
innsprøytingsinnstilling, innsugingslufttemperatur, manifoldlufttrykk, luftgjennomstrømning, motorturtall, utgangsverdi for føler for 
pedalstilling, beregnet belastning, kjøretøyets hastighet og drivstofftrykk.

 Signalene skal foreligge i standardenheter basert på spesifikasjonene i nr. 6.8. Faktiske signaler skal tydelig kunne skilles fra 
standardverdier eller nøddriftssignaler.

6.4.  For alle utslippskontrollsystemer som det utføres bestemte egenvurderingsprøvinger for, skal det lagres egne statuskoder, eller koder for 
driftsklarhet, i datamaskinens minne, for å identifisere utslippskontrollsystemer som fungerer korrekt, og hvilke utslippskontrollsystemer 
som krever at kjøretøyet kjøres ytterligere for å gjennomføre en ordentlig diagnosevurdering. Det er ikke nødvendig å lagre koder for 
driftsklarhet for de overvåkingsfunksjonene som kan anses å være i kontinuerlig drift. Koder for driftsklarhet bør aldri stå på «ikke 
driftsklar» når tenningen slås av eller på. Bevisst endring av koden til «ikke driftsklar» ved service må gjelde alle slike koder, og ikke 
bare enkeltstående koder.

6.5.  Kravene til OBD-systemet som kjøretøyet er typegodkjent på grunnlag av (dvs. trinn 1 eller 2 av OBD-systemet), og de viktigste 
utslippskontrollsystemene som overvåkes av OBD-systemet i samsvar med nr. 6.8.4, skal være tilgjengelige via serieporten på 
standarddatakontakten i samsvar med spesifikasjonene i nr. 6.8.

6.6.  Identifikasjonsnummeret for programvarekalibrering som er angitt i vedlegg II og VI til direktiv 2005/55/EF, skal være tilgjengelig 
via serieporten på den standardiserte diagnostiseringskontakten. Programvarekalibreringens identifikasjonsnummer skal foreligge i et 
standardformat.

6.7.  Kjøretøyets understellsnummer (VIN) skal være tilgjengelig via serieporten på den standardiserte diagnostiseringskontakten. 
Understellsnummeret skal foreligge i et standardformat.

6.8.  Diagnosesystemet for utslippskontroll skal gi standardisert og ubegrenset tilgang og være i samsvar med enten ISO 15765 eller SAE 
J1939, som nærmere angitt i følgende nummer(1).

6.8.1.  Bruken av enten ISO 15765 eller SAE J1939 skal være konsekvent fra nr. 6.8.2–6.8.5.

6.8.2.  Kommunikasjonen mellom kjøretøyets datamaskin og eksterne enheter skal være i samsvar med ISO 15765-4 eller tilsvarende 
bestemmelser i standardserien SAE J1939.

6.8.3.  Prøvingsutstyr og diagnostiseringsverktøy som er nødvendige for kommunikasjon med OBD-systemene, skal minst oppfylle 
funksjonsspesifikasjonen i standarden ISO 15031-4 eller SAE J1939-73 nr. 5.2.2.1.

6.8.3.1.  Bruken av en innretning for egendiagnose, slik som et videodisplay montert på instrumentbordet, for å gi tilgang til OBD-
opplysninger, er tillatt, men dette skal komme i tillegg til muligheten for tilgang til OBD-opplysninger gjennom den standardiserte 
diagnostiseringskontakten.

6.8.4.  Diagnoseopplysninger (som angitt i dette nummer) og opplysninger om toveiskontroll skal foreligge i det formatet og de enhetene som 
er beskrevet i ISO 15031-5 eller SAE J1939-73 nr. 5.2.2.1, og skal være tilgjengelige ved hjelp av et diagnoseverktøy som oppfyller 
kravene i ISO 15031-4 eller SAE J1939-73 nr. 5.2.2.1.

 Produsenten skal oversende et nasjonalt standardiseringsorgan utslippstilknyttede diagnoseopplysninger, f.eks. PIDer, overvåkings-IDer 
for OBD-system, prøvings-IDer som ikke er angitt i ISO 15031-5, men som har sammenheng med dette direktiv.

6.8.5.  Når det registreres en feil, skal produsenten finne feilen ved hjelp av den mest hensiktsmessige feilkoden som er i samsvar med kodene 
i nr. 6.3 i ISO 15031-6 om diagnosefeilkoder for utslippstilknyttede systemer. Dersom dette ikke er mulig, kan produsenten bruke 
diagnosefeilkodene i samsvar med nr. 5.3 og 5.6 i ISO 15031-6. Feilkodene skal være tilgjengelige ved hjelp av standard diagnoseutstyr 
som er i samsvar med bestemmelsene i nr. 6.8.3 i dette vedlegg.

 Produsenten skal oversende et nasjonalt standardiseringsorgan utslippstilknyttede diagnoseopplysninger, f.eks. PIDer, overvåkings-IDer 
for OBD-system, prøvings-IDer som ikke er angitt i ISO 15031-5, men som har sammenheng med dette direktiv.

 Alternativt kan produsenten finne feilen ved hjelp av den mest hensiktsmessige feilkoden som er i samsvar med kodene i SAE J2012 
eller i SAE J1939-73.

(1) Bruken av framtidig ISO-enkeltprotokollstandard som er utviklet innenfor rammen av UN/ECE for et verdensomspennende teknisk regelverk for OBD-systemer for 
tunge kjøretøyer, vil bli behandlet av Kommisjonen i et forslag om å erstatte anvendelsen av standardseriene SAE J1939 og ISO 15765 for å oppfylle de relevante 
kravene i nr. 6 så snart ISO-enkeltprotokollstandarden har nådd DIS-trinnet.
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6.8.6.  Grensesnittet mellom kjøretøyet og diagnostiseringsenheten skal være standardisert og oppfylle alle kravene i ISO 15031-3 eller SAE 
J1939-13.

 Når det gjelder kjøretøyer i gruppe N2, N3, M2 og M3, kan kontakten, som et alternativ til plasseringen beskrevet i ovennevnte standarder 
og forutsatt at alle andre krav i ISO 15031-3 er oppfylt, plasseres i en egnet posisjon ved siden av førersetet, herunder på gulvet i 
førerhuset. I dette tilfellet skal kontakten være tilgjengelig for en person som står utenfor kjøretøyet, og den skal ikke begrense adgangen 
til førersetet.

 Ved monteringen skal det brukes en plassering som kan godkjennes av godkjenningsmyndigheten og er lett tilgjengelig for 
servicepersonale, men beskyttet mot utilsiktet skade ved vanlig bruk.

__________
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Tillegg 1

tYPEGODKJENNINGSPRØVINGER AV EGENDIAGNOSESYStEM (OBD)

1. INNLEDNING

I dette vedlegg beskrives framgangsmåten for å kontrollere om motorens egendiagnosesystem (OBD) fungerer, ved simulering av feil i 
relevante utslippstilknyttede systemer i motorstyrings- eller utslippskontrollsystemet. Videre fastsettes framgangsmåtene for å bestemme 
holdbarheten til OBD-systemer.

1.1.  Forringede deler/systemer

For å gjøre det mulig å påvise en effektiv overvåking av et utslippskontrollsystem eller en del i dette systemet, som ved feil kan 
medføre at eksosutslippene overstiger de relevante OBD-grenseverdiene, skal produsenten gjøre de forringede delene og/eller elektriske 
innretningene som brukes til å simulere feil, tilgjengelige.

Slike forringede deler eller innretninger skal ikke medføre at utslippene overskrider OBD-grenseverdiene nevnt i tabellen i artikkel 4 nr. 
3 i dette direktiv, med mer enn 20 %.

Når det gjelder typegodkjenning av et OBD-system i samsvar med artikkel 4 nr. 1 i dette direktiv, skal utslippene måles gjennom ESC-
prøvingssyklusen (se tillegg 1 til vedlegg III til direktiv 2005/55/EF). Når det gjelder typegodkjenning av et OBD-system i samsvar med 
artikkel 4 nr. 2 i dette direktiv, skal utslippene måles gjennom ETC-prøvingssyklusen (se tillegg 2 til vedlegg III til direktiv 2005/55/
EF).

1.1.1.  Dersom det fastslås at monteringen av en forringet del eller innretning på en motor innebærer at en sammenligning med OBD-
grenseverdiene ikke er mulig (f.eks. fordi de statistiske vilkårene for å validere ETC-prøvingssyklusen ikke er oppfylt), kan en feil i 
en slik del eller innretning anses som akseptabel dersom dette godkjennes av typegodkjenningsmyndigheten på grunnlag av tekniske 
argumenter fra produsenten.

1.1.2.  Dersom monteringen av en forringet del eller innretning innebærer at fullastkurven (som fastsatt med en motor som fungerer korrekt) 
ikke kan oppnås (verken helt eller delvis) under prøvingen, skal den forringede delen eller innretningen anses som akseptabel dersom 
dette godkjennes av typegodkjenningsmyndigheten på grunnlag av tekniske argumenter fra produsenten.

1.1.3.  Bruken av forringede deler eller innretninger som fører til at utslippene fra motoren overskrider OBD-grenseverdiene nevnt i tabellen i 
artikkel 4 nr. 3 i dette direktiv med høyst 20 %, er ikke påkrevd i enkelte svært spesielle tilfeller (for eksempel dersom en nøddriftsstrategi 
er aktivert, dersom motoren ikke kan kjøre en prøving, eller på grunn av eksosresirkuleringsventiler som er tilstoppet o.l.). Dette unntaket 
skal være dokumentert av produsenten. Det er tillatt forutsatt at godkjenning er gitt av den tekniske instansen.

1.2.  Prøvingsprinsipp

Når motoren prøves med den forringende delen eller innretningen montert, godkjennes OBD-systemet dersom feilindikatoren aktiveres. 
OBD-systemet godkjennes også dersom feilindikatoren aktiveres ved lavere verdier enn OBD-systemets grenseverdier.

Bruken av forringede deler eller innretninger som fører til at utslippene fra motoren overskrider OBD-grenseverdiene nevnt i tabellen i 
artikkel 4 nr. 3 i dette direktiv med høyst 20 %, er ikke påkrevd i det særlige tilfellet av feiltilstandene beskrevet i nr. 6.3.1.6 og 6.3.1.7 
i dette tillegg, og heller ikke i forbindelse med overvåking av større funksjonsfeil.

1.2.1.  Bruken av forringede deler eller innretninger som fører til at utslippene fra motoren overskrider OBD-grenseverdiene nevnt i tabellen i 
artikkel 4 nr. 3 i dette direktiv med høyst 20 %, er ikke påkrevd i enkelte svært spesielle tilfeller (for eksempel dersom en nøddriftsstrategi 
er aktivert, dersom motoren ikke kan kjøre en prøving, eller på grunn av eksosresirkuleringsventiler som er tilstoppet o.l.). Dette unntaket 
skal være dokumentert av produsenten. Det er tillatt forutsatt at godkjenning er gitt av den tekniske instansen.
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2. PRØVINGSBESKRIVELSE

2.1.  Prøvingen av OBD-systemer består av følgende faser:

simulering av en funksjonssvikt i en del i motorstyringen eller utslippskontrollsystemet som beskrevet i nr. 1.1 i dette tillegg,– 

forkondisjonering av OBD-systemet med en simulert funksjonssvikt gjennom den forkondisjoneringssyklusen som er angitt i – 
nr. 6.2,

kjøring av motoren med en simulert funksjonssvikt gjennom den OBD-prøvingssyklusen som er nevnt i nr. 6.1,– 

bestemmelse av om OBD-systemet reagerer på den simulerte funksjonssvikten og angir denne på en hensiktsmessig måte.– 

2.1.1.  Dersom motorens ytelse (for eksempel effektkurven) påvirkes av funksjonssvikten, er OBD-prøvingssyklusen den forkortede versjonen 
av ESC-prøvingssyklusen som brukes til å vurdere motorens eksosutslipp uten denne funksjonssvikten.

2.2.  På produsentens anmodning kan funksjonssvikt i én eller flere deler eventuelt simuleres elektronisk i samsvar med kravene i nr. 6.

2.3.  På produsentens anmodning kan overvåking finne sted utenfor OBD-prøvingssyklusen nevnt i nr. 6.1, dersom det overfor myndigheten 
kan påvises at overvåking under tilsvarende vilkår som i OBD-prøvingssyklusen, vil medføre restriktive overvåkingsvilkår når kjøretøyet 
er i bruk.

3. PRØVINGSMOTOR OG -DRIVSTOFF

3.1. Motor

 Prøvingsmotoren skal være i samsvar med spesifikasjonene i tillegg 1 til vedlegg II til direktiv 2005/55/EF.

3.2.  Drivstoff

 Det referansedrivstoffet som er beskrevet i vedlegg IV til direktiv 2005/55/EF, skal brukes til prøving.

4. PRØVINGSVILKÅR

 Prøvingsvilkårene skal oppfylle kravene til utslippsprøvingen beskrevet i dette direktiv.

5. PRØVINGSUTSTYR

 Motordynamometeret skal oppfylle kravene i vedlegg III til direktiv 2005/55/EF.

6. OBD-PRØVINGSSYKLUS

6.1.  OBD-prøvingssyklusen er en enkelt, forkortet ESC-prøvingssyklus. De individuelle sekvensene skal utføres i samme rekkefølge som i 
ESC-prøvingssyklusen, som definert i nr. 2.7.1 i tillegg 1 til vedlegg III til direktiv 2005/55/EF.

 Motoren skal gå i høyst 60 sekunder i hver sekvens, slik at endringer i motorturtall og -belastning er fullført i løpet av de første 20 
sekundene. Det foreskrevne motorturtallet skal holdes innenfor ± 50 o/min, og det foreskrevne dreiemomentet skal ikke avvike med mer 
enn ± 2 % fra det største dreiemomentet ved hvert turtall.

 Det er ikke nødvendig å måle eksosutslipp under OBD-prøvingssyklusen.
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6.2.  Forkondisjoneringssyklus

6.2.1.  Etter innføring av en av feiltilstandene som er angitt i nr. 6.3, skal motoren og dens OBD-system forkondisjoneres ved å utføre en 
forkondisjoneringssyklus.

6.2.2.  På anmodning fra produsenten og med samtykke fra typegodkjenningsmyndigheten, kan et alternativt antall på høyst ni etterfølgende 
OBD-prøvingssykluser gjennomføres.

6.3.  Prøving av OBD-systemet

6.3.1.  Dieselmotorer og kjøretøyer utstyrt med dieselmotor

6.3.1.1.  Etter forkondisjonering i samsvar med nr. 6.2, er prøvingsmotoren i drift gjennom OBD-prøvingssyklusen beskrevet i nr. 6.1 i dette 
tillegg. Feilindikatoren skal aktiveres før prøvingen er avsluttet ved slike vilkår som er angitt i nr. 6.3.1.2–6.3.1.7. Den tekniske instansen 
kan bytte ut disse vilkårene med andre i samsvar med nr. 6.3.1.7. Med hensyn til typegodkjenning skal det samlede antall feil som skal 
prøves, ikke overstige fire dersom det er snakk om forskjellige systemer eller deler.

 Dersom prøvingen utføres for å typegodkjenne en OBD-motorfamilie som består av motorer som ikke tilhører samme motorfamilie, 
skal typegodkjenningsmyndigheten øke antallet feil som skal prøves, opptil høyst fire ganger antallet motorfamilier som finnes i OBD-
motorfamilien. Typegodkjenningsmyndigheten kan beslutte å avbryte prøvingen når som helst før det høyeste antallet feilprøvinger er 
nådd.

6.3.1.2.  Dersom en katalysator er montert i et separat hus, uansett om den er del av et deNOx-system eller dieselpartikkelfilter eller ikke, skal den 
skiftes ut med en forringet eller defekt katalysator, eller det skal foretas elektronisk simulering av en slik feil.

6.3.1.3.  Dersom et deNOx-system er montert, skal det skiftes ut (inkludert eventuelle følere som er en integrert del av systemet) med et forringet 
eller defekt deNOx-system, eller det skal foretas elektronisk simulering av et forringet eller defekt deNOx-system som fører til utslipp 
som overskrider OBD-grenseverdien for NOx nevnt i tabellen i artikkel 4 nr. 3 i dette direktiv.

 I tilfelle motoren typegodkjennes i samsvar med artikkel 4 nr. 1 i dette direktiv med hensyn til overvåking av større funksjonsfeil, skal 
prøvingen av deNOx-systemet fastslå at feilindikatoren tennes under alle følgende forhold:

fullstendig fjerning av systemet eller utskiftning av systemet med et falskt system,– 

mangel på en påkrevd reagens til et deNO– x-system,

elektrisk feil i en del (f.eks. følere og aktuatorer, doseringsstyringsenhet) i et deNO– x-system, herunder eventuelt oppvarmingssystemet 
for reagenser,

feil i doseringssystemet for reagenser (f.eks. manglende lufttilførsel, tilstoppet dyse, feil i doseringspumpe) i et deNO– x-system,

større driftsstans i systemet.– 

6.3.1.4.  Dersom et partikkelfilter er montert, skal det fjernes fullstendig eller skiftes ut med et defekt partikkelfilter som fører til utslipp som 
overskrider OBD-grenseverdiene for partikler angitt i tabellen i artikkel 4 nr. 3 i dette direktiv.

 I tilfelle motoren typegodkjennes i samsvar med artikkel 4 nr. 1 i dette direktiv med hensyn til overvåking av større funksjonsfeil, skal 
prøvingen av partikkelfilteret fastslå at feilindikatoren tennes under alle følgende forhold:

fullstendig fjerning av partikkelfilteret eller utskiftning av systemet med et falskt system,– 

omfattende smelting av partikkelfiltersubstratet,– 

omfattende sprekkdannelse i partikkelfiltersubstratet,– 
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elektrisk feil i en del (f.eks. følere og aktuatorer, doseringsstyringsenhet) i et partikkelfilter,– 

feil, dersom relevant, i doseringssystemet for reagenser (f.eks. tilstoppet dyse, feil i doseringspumpe) i et partikkelfilter,– 

et tilstoppet partikkelfilter som fører til et differansetrykk som ligger utenfor det området som produsenten har oppgitt.– 

6.3.1.5.  Dersom et kombinert deNOx-partikkelfiltersystem er montert, skal det skiftes ut (inkludert eventuelle følere som er en integrert del av 
systemet) med et forringet eller defekt system, eller det skal foretas elektronisk simulering av et forringet eller defekt system som fører 
til utslipp som overskrider OBD-grenseverdiene for NOx og partikler nevnt i tabellen i artikkel 4 nr. 3 i dette direktiv.

 I tilfelle motoren typegodkjennes i samsvar med artikkel 4 nr. 1 i dette direktiv med hensyn til overvåking av større funksjonsfeil, skal 
prøvingen av det kombinerte deNOx-partikkelfilteret fastslå at feilindikatoren tennes under alle følgende forhold:

fullstendig fjerning av systemet eller utskiftning av systemet med et falskt system,– 

mangel på en påkrevd reagens til et kombinert deNO– x-partikkelfiltersystem,

elektrisk feil i en del (f.eks. følere og aktuatorer, doseringsstyringsenhet) i et kombinert deNO– x-partikkelfiltersystem, herunder 
eventuelt oppvarmingssystemet for reagenser,

feil i doseringssystemet for reagenser (f.eks. manglende lufttilførsel, tilstoppet dyse, feil i doseringspumpe) i et kombinert deNO– x-
partikkelfiltersystem,

større driftsstans i et system med NO– x-felle,

omfattende smelting av partikkelfiltersubstratet,– 

omfattende sprekkdannelse i partikkelfiltersubstratet,– 

et tilstoppet partikkelfilter som fører til et differansetrykk som ligger utenfor det området som produsenten har oppgitt.– 

6.3.1.6.  Frakopling av en eventuell elektronisk aktuator for drivstoffmengde og innsprøytingstidspunkt som fører til utslipp som overskrider 
OBD-grenseverdiene angitt i tabellen i artikkel 4 nr. 3 i dette direktiv.

6.3.1.7.  Frakopling av eventuelle andre utslippstilknyttede motordeler knyttet til en datamaskin, som fører til utslipp som overskrider OBD-
grenseverdiene angitt i tabellen i artikkel 4. nr. 3 i dette direktiv.

6.3.1.8.  For å vise at kravene i nr. 6.3.1.6 og 6.3.1.7 oppfylles, kan produsenten med godkjenningsmyndighetens samtykke treffe egnede tiltak 
for å påvise at OBD-systemet vil varsle en feil når frakopling inntreffer.

_____________
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VEDLEGG V

NUMMERERINGSSYStEM FOR GODKJENNINGSDOKUMENt

1. Nummeret skal bestå av fem deler atskilt med tegnet «*».

Del 1:  Liten bokstav «e», fulgt av identifikasjonsnummeret til den medlemsstaten som utsteder godkjenningen:

1  for Tyskland

2  for Frankrike

3  for Italia

4  for Nederland

5  for Sverige

6  for Belgia

7  for Ungarn

8  for Den tsjekkiske republikk

9  for Spania

11  for Det forente kongerike

12  for Østerrike

13  for Luxembourg

17  for Finland

18  for Danmark

20  for Polen

21  for Portugal

23  for Hellas

24  for Irland,

26  for Slovenia

27  for Slovakia

29  for Estland

32  for Latvia

36  for Litauen

49  for Kypros

50  for Malta

Del 2:  Dette direktivs nummer.

Del 3:  Nummeret på det siste endringsdirektivet som er relevant for godkjenningen. Ettersom det inneholder flere gjennomføringsdatoer 
og forskjellige tekniske standarder, skal det legges til en bokstav i henhold til tabellen i del 4 nedenfor. Denne bokstaven viser til de 
forskjellige ikrafttredelsesdatoene for alvorlighetsgraden på grunnlag av hvilken typegodkjenning som er gitt.

Del 4:  Et firesifret løpenummer (om nødvendig med innledende nuller) for å angi det grunnleggende godkjenningsnummeret. Nummerserien 
starter på 0001.

Del 5:  Et tosifret løpenummer (om nødvendig med en innledende null) for å angi utvidelsen. Nummerserien starter med 01 for hvert 
grunnleggende godkjenningsnummer.

2. Eksempel på tredje godkjenning (foreløpig ikke utvidet) tilsvarende ikrafttredelsesdatoen B1, med OBD-system trinn I, utstedt av Det forente 
kongerike:

e11*2004/…*2005/…B*0003*00
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3. Eksempel på den andre utvidelsen av den fjerde godkjenningen tilsvarende ikrafttredelsesdatoen B2, med OBD-system trinn II, utstedt av 
Tyskland:

e1*2004/…*2005/…F*0004*0 

Bokstav Rad(*) OBD trinn I(**) OBD trinn II Holdbarhet og i bruk NOx-kontroll(***)

A A — — — —

B B1 (2005) JA — JA —

C B1 (2005) JA — JA JA

D B2 (2008) JA — JA —

E B2 (2008) JA — JA JA

F B2 (2008) — JA JA —

G B2 (2008) — JA JA JA

H C JA — JA —

I C JA — JA JA

J C — JA JA —

K C — JA JA JA

(*) I henhold til tabell I nr. 6 i vedlegg I til direktiv 2005/55/EF.
(**) I henhold til artikkel 4 er gassmotorer unntatt fra OBD trinn I.
(***) I henhold til artikkel 6.5 i vedlegg I til direktiv 2005/55/EF.


