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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 et av særdirektivene innenfor 
rammen av framgangmåten for EF-typegodkjenning 
fastsatt ved direktiv 70/156/EØF.

2) Ved 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 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 152 av 7.6.2006, s. 11, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 144/2006 av 8. desember 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 15 av 29.3.2007, s. 9.

(1) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2006/28/EF (EFT L 65 av 7.3.2006, s. 27).

(2) EFT L 275 av 20.10.2005, s. 1. Direktivet endret ved kommisjonsdirektiv 
2005/78/EF (EFT L 313 av 29.11.2005, s. 1).

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 direktivet, 
ble det innført endrings- og gjennomføringstiltak med 
hensyn til utslippskontrollsystemers holdbarhet og deres 
samsvar i en bestemt driftsperiode, og med hensyn til 
egendiagnosesystemer (OBD-systemer) for nye tunge 
kjøretøyer og motorer til nye tunge kjøretøyer.

3) På bakgrunn av den tekniske utvikling bør det nå 
innføres strengere krav til kontroll av driftsforhold, 
feil og demonstrasjon av utslippskontrollsystemet på 
typegodkjenningstidspunktet.

4) Det må sikres at utslippskontrollsystemets virkemåte 
ikke forringes ved en alternativ kontrollstrategi.

5) I gassmotorer benyttes ikke resirkulering av eksos eller 
selektiv katalytisk reduksjon for å oppfylle gjeldende 
standarder for NOx-utslipp. Gassmotorer og gassdrevne 
kjøretøyer bør derfor på det nåværende stadium unntas fra 
kravene til sikring av at NOx-kontrolltiltakene fungerer 
som de skal. Unntaket kan oppheves dersom strengere 
utslippskrav vedtas på et senere tidspunkt.

6) Datoen for anvendelse av nr. 6.5.3, 6.5.4 og 6.5.5 i 
vedlegg I til direktiv 2005/55/EF i forbindelse med nye 
typegodkjenninger bør justeres.

7) Kommisjonen har som mål å revidere 
egendiagnosesystemenes grenseverdier for å tilpasse dem 
til den tekniske utvikling.

8) Direktiv 2005/55/EF og 2005/78/EF bør derfor endres.

KOMMISJONSDIREKTIV 2006/51/EF

av 6. juni 2006

om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg I til europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2005/55/EF og vedlegg IV og V til direktiv 2005/78/EF med hensyn til krav til 
utslippskontrollsystemet til bruk i kjøretøyer og med hensyn til unntak for gassmotorer(*)

2009/EØS/69/26
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9) 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 til direktiv 2005/55/EF endres i samsvar med 
vedlegg I til dette direktiv.

Artikkel 2

Vedlegg IV til direktiv 2005/78/EF endres i samsvar med 
vedlegg II 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.

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 tredje dag etter at det er 
offentliggjort i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 6. juni 2006.

 For Kommisjonen
 Günter VERHEUGEN

 Visepresident



23.12.2009 Nr. 69/151EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG I

ENDRINGER AV DIREKTIV 2005/55/EF

I vedlegg I gjøres følgende endringer:

1. I nr. 2.1 gjøres følgende endringer:

a) Definisjonen av «alternativ kontrollstrategi» erstattes med:

«alternativ kontrollstrategi»

en hjelpestrategi for utslippskontroll (AECS) som reduserer utslippskontrollens effektivitet i forhold til – 
den grunnleggende strategien under forhold som rimeligvis kan forventes å forekomme ved normal drift 
og bruk av kjøretøyet,

en grunnleggende strategi for utslippskontroll (BECS) som skiller mellom drift under en standardisert – 
typegodkjenningsprøving og andre typer drift, og som gir redusert utslippskontroll under forhold som ikke 
i vesentlig grad er omfattet av de gjeldende framgangsmåtene for typegodkjenningsprøving, eller

et egendiagnosesystem (OBD) eller en utslippskontrollstrategi som skiller mellom drift under en – 
standardisert typegodkjenningsprøving og andre typer drift, og som gir en lavere kontrollevne (med 
hensyn til tid og nøyaktighet) under forhold som ikke i vesentlig grad er omfattet av de gjeldende 
framgangsmåtene for typegodkjenning.»

b) I definisjonen av «fast standardinnstilling for utslippsnivå» erstattes «fast standardinnstilling for utslippsnivå» 
med «standardinnstilling for utslippnivå».

c) Følgende definisjon innsettes:

«utslippskontrollsystem» det system som sikrer at de NOx-kontrolltiltakene som er installert i motorsystemet 
i henhold til kravene i nr. 6.5 i vedlegg I, fungerer som det skal.»

2. I annet strekpunkt i avsnitt 6.1.5.6 erstattes «fast standardinnstilling for utslippsnivå» med «standardinnstilling for 
utslippsnivå».

3. Nr. 6.5 skal lyde:

«6.5. Krav til sikring av at NOx-kontrolltiltakene fungerer som de skal

6.5.1. Generelt

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

6.5.1.2. Anvendelsesdatoer

 Kravene i nr. 6.5.3, 6.5.4 og 6.5.5 får anvendelse fra 9. november 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 utformes, konstrueres og monteres slik at de 
oppfyller disse kravene i motorens levetid.

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

6.5.1.5. Dersom motorsystemet krever en reagens, skal produsenten i søknaden om typegodkjenning angi 
spesifikasjonene for alle reagenser som forbrukes av et system for etterbehandling av eksos, f.eks. 
type og konsentrasjoner, driftstemperaturforhold, henvisning til internasjonale standarder, osv.
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6.5.1.6. Med forbehold for kravene fastsatt i nr. 6.1 skal alle motorsystemer som omfattes av dette nummer, 
beholde sin utslippskontrollfunksjon under alle forhold som normalt forekommer på Fellesskapets 
territorium, særlig ved lave omgivelsestemperaturer.

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

6.5.1.8. For motorsystemer som krever en reagens, skal det fra hver enkelt reagensbeholder som er montert 
i et kjøretøy være mulig 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 sørge for at alle eiere av nye tunge kjøretøyer eller nye motorer til tunge kjøretøyer 
mottar en skriftlig veiledning der det angis at dersom kjøretøyets utslippskontrollsystem ikke fungerer 
som det skal, skal føreren underrettes om dette gjennom feilindikatoren, og motorens ytelse skal 
reduseres som følge av dette.

6.5.2.2. Veiledningen skal inneholde krav til riktig bruk og vedlikehold av kjøretøyer, herunder, dersom det er 
relevant, eventuelle krav til reagensforbruk.

6.5.2.3. Veiledningen skal være skrevet på et klart og ikke-teknisk språk og på språket i den staten der et nytt 
tungt kjøretøy eller en ny motor til et tungt kjøretøy selges eller registreres.

6.5.2.4. I veiledningen skal det angis om kjøretøyets fører skal etterfylle reagenser som forbrukes, mellom de 
normale serviceintervallene, samt forventet forbruk av reagens for den aktuelle typen av nytt tungt 
kjøretøy.

6.5.2.5. I veiledningen 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. I veiledningen skal det fastslås 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 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 ugyldige.

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. Ved eventuelle avvik i NOx-nivået på mer enn 1,5 g/kWh over gjeldende grenseverdi angitt i tabell 
1 i nr. 6.2.1 i vedlegg I skal føreren varsles ved at feilindikatoren aktiveres, som nevnt i nr. 3.6.5 i 
vedlegg IV til direktiv 2005/78/EF.

6.5.3.3. I tillegg skal en ikke-slettbar feilkode som angir årsaken til at NOx-innholdet overskrider nivåene 
angitt i nr. 6.5.3.2, lagres i samsvar med nr. 3.9.2 i vedlegg IV til direktiv 2005/78/EF i minst 400 
dager eller 9 600 motordriftstimer.

 Årsakene til at NOx-innholdet overskrider grenseverdiene skal minst, og dersom det er relevant, 
angis dersom reagensbeholderen er tom, reagensdoseringen avbrytes, reagenskvaliteten er for dårlig, 
reagensforbruket er for lavt, eksosresirkuleringsstrømmen er feilaktig eller dersom eksosresirkuleringen 
er deaktivert. I alle andre tilfeller tillates produsenten å vise til den ikke-slettbare feilkoden «høyt 
NOx-innhold — årsak ukjent».
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6.5.3.4. Dersom NOx-nivået overskrider OBD-grenseverdiene angitt i tabellen i artikkel 4 nr. 3, skal en 
dreiemomentbegrenser redusere motorens ytelse i samsvar med kravene i nr. 6.5.5 på en slik måte 
at føreren av kjøretøyet tydelig oppfatter det. Når dreiemomentbegrenseren er aktivert, skal føreren 
fortsatt varsles i samsvar med kravene i nr. 6.5.3.2, og en ikke-slettbar feilkode skal lagres i samsvar 
med nr. 6.5.3.3.

6.5.3.5. Når det gjelder motorsystemer som benytter eksosresirkulering og ingen andre etterbehandlingssystemer 
for NOx-utslippskontroll, kan produsenten benytte et alternativ til den metoden som er fastsatt i 
nr. 6.5.3.1 for å bestemme NOx-nivået. Produsenten skal på typegodkjenningstidspunktet vise at 
den alternative metoden er like rask og nøyaktig for å bestemme NOx-nivået som metoden fastsatt i 
nr. 6.5.3.1, og konsekvensene blir de samme som dem som er nevnt i nr. 6.5.3.2, 6.5.3.3 og 6.5.3.4.

6.5.4. Reagenskontroll

6.5.4.1. Kjøretøyer som krever bruk av en reagens for å oppfylle kravene i dette nummer, skal ha en 
særskilt mekanisk eller elektronisk indikator på kjøretøyets instrumentbord, der føreren kan 
avlese reagensnivået i kjøretøyets reagensbeholder. Indikatoren skal blant annet varsle føreren når 
reagensnivået faller til

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

– under det nivået som tilsvarer mulig kjørelengde med den drivstoffreserven som produsenten har 
oppgitt.

 Reagensindikatoren skal være plassert i umiddelbar nærhet av drivstoffindikatoren.

6.5.4.2. I samsvar med kravene i nr. 3.6.5 i vedlegg IV til direktiv 2005/78/EF skal føreren underrettes når 
reagensbeholderen er tom.

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 som et alternativ til å oppfylle kravene i nr. 6.5.3 velge å oppfylle kravene i 
nr. 6.5.4.5-6.5.4.12.

6.5.4.5. Motorsystemer skal ha en innretning som gjør det mulig å fastslå om en væske med de egenskapene 
som produsenten har oppgitt for reagensen, og som er registrert i vedlegg II til dette direktiv, finnes i 
kjøretøyet.

6.5.4.6. Dersom væsken i reagensbeholderen ikke oppfyller minstekravene som produsenten har oppgitt, og 
som er registrert i vedlegg II til dette direktiv, får tilleggskravene i nr. 6.5.4.12 anvendelse.

6.5.4.7. Motorsystemer skal ha en innretning som gjør det mulig å bestemme reagensforbruket, og å få tilgang 
til opplysninger om reagensforbruket eksternt.

6.5.4.8. Gjennomsnittlig reagensforbruk og gjennomsnittlig nødvendig reagensforbruk for motorsystemet 
enten i løpet av den siste fullstendige motordriftsperioden på 48 timer, eller det tidsrom som kreves 
for å forbruke minst 15 liter reagens, avhengig av hvilket tidsrom som er lengst, skal være tilgjengelig 
gjennom serieporten på det standardiserte uttaket for diagnoseverktøy nevnt i nr. 6.8.3 i vedlegg IV til 
direktiv 2005/78/EF.

6.5.4.9. For å kontrollere reagensforbruket skal minst følgende motorparametrer overvåkes:

– reagensnivå i kjøretøyets beholder,

– reagenstilførsel eller reagensinnsprøyting så nær innsprøytingspunktet til etterbehandlingssystemet 
for eksos som teknisk mulig.

6.5.4.10. Dersom det gjennomsnittlige reagensforbruket avviker mer enn 50 % fra det gjennomsnittlige 
reagensforbruket som motorsystemet krever i tidsrommet definert i nr. 6.5.4.8, får bestemmelsene i 
nr. 6.5.4.12 anvendelse.
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6.5.4.11. Dersom reagensdoseringen avbrytes, får bestemmelsene i nr. 6.5.4.12 anvendelse. Dette er ikke 
nødvendig dersom motorens elektroniske styreenhet krever at doseringen avbrytes, ettersom motorens 
driftsvilkår er slik at motorens utslipp ikke krever reagensdosering, forutsatt at produsenten klart har 
underrettet godkjenningsmyndigheten når slike driftsvilkår foreligger.

6.5.4.12. Alle feil som oppdages i forbindelse med nr. 6.5.4.6, 6.5.4.10 eller 6.5.4.11, skal få samme 
konsekvenser i samme rekkefølge som dem som er nevnt i nr. 6.5.3.2, 6.5.3.3 eller 6.5.3.4.

6.5.5. Tiltak for å hindre ulovlige inngrep i etterbehandlingssystemer for eksos

6.5.5.1. Alle motorsystemer som omfattes av dette nummer, skal ha en dreiemomentbegrenser som varsler 
føreren om at motorsystemet ikke fungerer som det skal, eller at kjøretøyet brukes på feil måte, slik 
at eventuelle feil kan utbedres raskt.

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

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

– 60 % av motorens høyeste dreiemoment for kjøretøyer i gruppe N3 > 16 tonn, M1 > 7,5 tonn, 
M3/III og M3/B > 7,5 tonn,

– 75 % av motorens høyeste dreiemoment for kjøretøyer i gruppe N1, N2, N3 ≤ 16 tonn, 
3,5 < M1 ≤ 7,5 tonn, M2, M3/I, M3/II, M3/A og M3/B ≤ 7,5 tonn.

6.5.5.4. Kravene til dokumentasjon og dreiemomentbegrenser er fastsatt i nr. 6.5.5.5-6.5.5.8.

6.5.5.5. Detaljerte skriftlige opplysninger med en fullstendig beskrivelse av de funksjonelle driftsegenskapene til 
utslippskontrollsystemet og dreiemomentbegrenseren skal gis i samsvar med dokumentasjonskravene 
i nr. 6.1.7.1 bokstav b). Produsenten skal særlig gi opplysninger om hvilke algoritmer den elektroniske 
styreenheten benytter for å knytte NOx–konsentrasjonen til det spesifikke NOx-utslippet (i g/kWh) 
under ETC-prøvingen i samsvar med nr. 6.5.6.5.

6.5.5.6. Dreiemomentbegrenseren skal deaktiveres når motoren går 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 fjernet.

6.5.5.7. Det skal ikke være mulig å deaktivere dreiemomentbegrenseren ved hjelp av en bryter eller et 
vedlikeholdsverktøy.

6.5.5.8. Dreiemomentbegrenseren skal ikke benyttes i motorer eller kjøretøyer som er beregnet på forsvaret, 
redningstjenesten, brannvesenet og ambulanser. Permanent deaktivering skal foretas bare av 
produsenten av motoren eller kjøretøyet, og denne motortypen skal ha en særskilt betegnelse innenfor 
motorfamilien, slik at den lettere kan identifiseres.

6.5.6.  Driftsvilkår for utslippskontrollsystemet

6.5.6.1. Utslippskontrollsystemet skal fungere

– ved alle omgivelsestemperaturer mellom 266 K og 308 K (– 7 °C og 35 °C),

– i alle høyder under 1 600 m,

– ved alle kjølevannstemperaturer over 343 K (70 °C).

 Dette nummer får ikke anvendelse på reagensnivået i beholderen, som skal overvåkes under alle 
driftsforhold.
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6.5.6.2. Utslippskontrollsystemet kan deaktiveres når en nøddriftsstrategi er aktiv og dreiemomentbegrensningen 
som følge av dette er større enn nivåene angitt i nr. 6.5.5.3 for den aktuelle kjøretøygruppen.

6.5.6.3. Dersom en standardinnstilling for utslippsnivå er aktiv, skal utslippskontrollsystemet fortsette å være 
i drift og oppfylle bestemmelsene i nr. 6.5.

6.5.6.4. Dersom NOx-kontrolltiltakene ikke fungerer som de skal, skal dette oppdages i løpet av fire OBD-
prøvingssykluser, som nevnt i definisjonen i nr. 6.1 i tillegg 1 til vedlegg IV til direktiv 2005/78/EF.

6.5.6.5. De algoritmer som benyttes av motorens elektroniske styreenhet for å knytte den faktiske NOx-
konsentrasjonen til det spesifikke NOx-utslippet (i g/kWh) under ETC-prøvingen, skal ikke anses som 
en alternativ kontrollstrategi.

6.5.6.6. Dersom en hjelpestrategi for utslippskontroll som typegodkjenningsmyndigheten har godkjent i 
samsvar med nr. 6.1.5, aktiveres og NOx-innholdet som følge av dette øker, kan den eventuelle 
økningen anvendes på det passende NOx-nivået nevnt i nr. 6.5.3.2. I alle slike tilfeller skal 
hjelpestrategiens virkning på NOx-grenseverdien beskrives i samsvar med nr. 6.5.5.5.

6.5.7. Feil i utslippskontrollsystemet

6.5.7.1. Utslippskontrollsystemet skal overvåkes med henblikk på elektriske feil og fjerning eller deaktivering 
av følere som hindrer systemet i å oppdage en utslippsøkning i henhold til nr. 6.5.3.2 og 6.5.3.4.

 Følere som påvirker diagnostiseringsevnen, er for eksempel følere som direkte måler NOx-
konsentrasjonen, følere for ureakvalitet og følere som brukes til å overvåke reagensdosering, 
reagensnivå, reagensforbruk eller eksosresirkulering.

6.5.7.2. Dersom en feil i utslippskontrollsystemet bekreftes, skal føreren umiddelbart varsles ved at 
varslingssignalet aktiveres i henhold til nr. 3.6.5 i vedlegg IV til direktiv 2005/78/EF.

6.5.7.3. Dersom feilen ikke er utbedret i løpet av 50 motordriftstimer, skal dreiemomentbegrenseren aktiveres 
i samsvar med nr. 6.5.5.

 Tidsrommet fastsatt i første ledd skal reduseres til 36 timer fra datoene angitt i artikkel 2 nr. 7 og 8.

6.5.7.4. Når utslippskontrollsystemet har fastslått at feilen ikke lenger forekommer, kan den eller de feilkodene 
som er forbundet med feilen, fjernes fra systemets minne, unntatt i tilfellene nevnt i nr. 6.5.7.5, og 
dreiemomentbegrenseren skal eventuelt deaktiveres i henhold til nr. 6.5.5.6.

 En eller flere feilkoder som er forbundet med en feil i utslippskontrollsystemet, skal ikke kunne slettes 
fra systemets minne ved hjelp av et skanneverktøy.

6.5.7.5. Dersom deler av utslippskontrollsystemet fjernes eller deaktiveres i samsvar med nr. 6.5.7.1, skal en 
ikke-slettbar feilkode lagres i samsvar med nr. 3.9.2 i vedlegg IV til direktiv 2005/78/EF i minst 400 
dager eller 9 600 motordriftstimer.

6.5.8.  Demonstrasjon av utslippskontrollsystemet

6.5.8.1. Som en del av søknaden om typegodkjenning i henhold til nr. 3 skal produsenten påvise samsvar 
med bestemmelsene i dette nummer gjennom prøvinger på et motordynamometer i samsvar med 
nr. 6.5.8.2-6.5.8.7.

6.5.8.2. En motorfamilies eller en OBD-motorfamilies samsvar med bestemmelsene i dette nummer, kan 
påvises ved prøving av utslippskontrollsystemet i en av motorene i familien (hovedmotoren), forutsatt 
at produsenten påviser overfor typegodkjenningsmyndigheten at utslippskontrollsystemet er det 
samme for alle motorer i familien.
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 Dette kan skje ved å legge fram for typegodkjenningsmyndigheten slike opplysninger som algoritmer, 
funksjonsanalyser, osv.

 Produsenten skal velge ut hovedmotoren i samråd med typegodkjenningsmyndigheten.

6.5.8.3.  Prøvingen av utslippskontrollsystemet omfatter følgende tre faser:

 U t v e l g i n g:

 Myndigheten velger ut en feilfunksjon i NOx-kontrolltiltakene eller en feil i utslippskontrollsystemet 
fra en liste over feilfunksjoner levert av produsenten.

 K v a l i f i s e r i n g:

 Virkningen av feilfunksjonen valideres ved å måle NOx-nivået under ETC-prøvingssyklusen på en 
motorprøvingsbenk.

 D e m o n s t r a s j o n:

 Systemets reaksjon (dreiemomentbegrensning, varslingssignal, osv.) skal demonstreres ved å la 
motoren gå gjennom fire OBD-prøvingssykluser.

6.5.8.3.1. For utvelgingsfasen skal produsenten gi typegodkjenningsmyndigheten en beskrivelse av de 
overvåkingsstrategiene som benyttes for å bestemme mulige feilfunksjoner i NOx –kontrolltiltakene 
samt mulige feil i utslippskontrollsystemet, som kan føre til at dreiemomentbegrenseren eller bare 
varslingssignalet aktiveres.

 Typiske eksempler på feilfunksjoner som kan tas med på denne listen, er tom reagensbeholder, 
feilfunksjoner som fører til avbrudd i reagensdoseringen, for dårlig reagenskvalitet, lavt reagensforbruk, 
feilaktig eksosresirkuleringsstrøm eller deaktivering av eksosresirkulering.

 Typegodkjenningsmyndigheten skal velge ut minst to og høyst tre feilfunksjoner i NOx-kontrollsystemet 
eller feil i utslippskontrollsystemet fra denne listen.

6.5.8.3.2. I kvalifiseringsfasen skal NOx-utslippene måles under ETC-prøvingssyklusen i henhold 
til bestemmelsene i tillegg 2 til vedlegg III. Resultatet av ETC-prøvingen skal brukes til å 
bestemme hvordan NOx-kontrollsystemet forventes å reagere under demonstrasjonsprosessen 
(dreiemomentbegrensning og/eller varslingssignal). Feilen skal simuleres på en slik måte at NOx-
nivået ikke overskrider noen av grenseverdiene i nr. 6.5.3.2 eller 6.5.3.4 med mer enn 1 g/kWh.

 Kvalifisering av utslippene er ikke nødvendig dersom reagensbeholderen er tom eller dersom 
hensikten er å demonstrere en feil i utslippskontrollsystemet.

 Dreiemomentbegrenseren skal deaktiveres under kvalifiseringsfasen.

6.5.8.3.3. I demonstrasjonsfasen skal motoren kjøres gjennom høyst fire OBD-prøvingssykluser.

 Ingen andre feil enn dem som vurderes for demonstrasjonsformål skal forekomme.

6.5.8.3.4. Før prøvingssekvensen i nr. 6.5.8.3.3 skal utslippskontrollsystemet være innstilt på status «ingen 
feil».

6.5.8.3.5. Avhengig av det valgte NOx-nivået skal systemet aktivere et varslingssignal og i tillegg eventuelt 
aktivere dreiemomentbegrenseren når som helst før feilsøkingssekvensen er slutt. Feilsøkingssekvensen 
kan stanses når av NOx-kontrollsystemet har reagert riktig.
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6.5.8.4. Dersom utslippskontrollsystemet hovedsakelig benytter følere plassert i eksosstrømmen for å 
overvåke NOx-nivået, kan produsenten velge å overvåke visse systemfunksjoner direkte (f.eks. 
avbrudd i doseringen, stengt EGR-ventil) for å fastslå om kravene er oppfylt. I dette tilfellet skal den 
valgte systemfunksjonen demonstreres.

6.5.8.5. Dreiemomentbegrensningen som kreves av dreiemomentbegrenseren i henhold til nr. 6.5.5.3, skal 
godkjennes sammen med generell motorytelse i samsvar med direktiv 80/1269/EF. Med hensyn 
til demonstrasjonsprosessen skal produsenten påvise overfor typegodkjenningsmyndigheten at en 
korrekt dreiemomentbegrenser er installert i motorens elektroniske styreenhet. Det kreves ikke 
separat måling av dreiemomentet under demonstrasjonen.

6.5.8.6. Som et alternativ til nr. 6.5.8.3.3-6.5.8.3.5 kan demonstrasjonen av utslippskontrollsystemet og 
dreiemomentbegrenseren utføres ved prøving av et kjøretøy. Kjøretøyet skal kjøres på vei eller 
testbane med de valgte feilfunksjonene eller feilene i utslippskontrollsystemet for å demonstrere at 
varslingssignalet og dreiemomentbegrenseren fungerer og aktiveres i samsvar med kravene i nr. 6.5, 
og særlig kravene i nr. 6.5.5.2 og 6.5.5.3.

6.5.8.7. Dersom det for oppfyllelse av kravene i nr. 6.5 kreves at en ikke-slettbar feilkode skal lagres i 
dataminnet, skal følgende tre vilkår oppfylles ved avslutningen av demonstrasjonssekvensen:

– Det skal ved hjelp av OBD-skanneverktøyet være mulig å bekrefte at den relevante ikke-slettbare 
feilkoden beskrevet i nr. 6.5.3.3 finnes i OBD-dataminnet, og det skal på en tilfredsstillende måte 
påvises overfor typegodkjenningsmyndigheten at koden ikke kan slettes av skanneverktøyet.

– Det skal være mulig å fastslå hvor lenge varslingssignalet har vært aktivert under feilsøkingssekvensen 
ved å avlese den ikke-slettbare telleren nevnt i nr. 3.9.2 i vedlegg IV til direktiv 2005/78/EF, og 
det skal på en tilfredsstillende måte påvises overfor typegodkjenningsmyndigheten at telleren 
ikke kan slettes av skanneverktøyet.

– Typegodkjenningsmyndigheten skal ha godkjent de konstruksjonselementene som viser at disse 
ikke-slettbare opplysningene er lagret i samsvar med nr. 3.9.2 i vedlegg IV til direktiv 2005/78/
EF i minst 400 dager eller 9 600 motordriftstimer.»

______________
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VEDLEGG II

ENDRINGER AV DIREKTIV 2005/78/EF

1. I vedlegg IV gjøres følgende endringer:

a) I nr. 3.6.4 erstattes «fast standardinnstilling for utslippsnivå» med «standardinnstilling for utslippsnivå».

b) I nr. 3.7 annet ledd erstattes «fast standardinnstilling for utslippsnivå» med «standardinnstilling for 
utslippsnivå»

c) Nr. 3.8.3 skal lyde:

«3.8.3. Dersom feilindikatoren aktiveres fordi motorsystemets NOx –kontrolltiltak ikke fungerer som de 
skal, eller fordi reagensforbruket eller reagensdoseringen er feil, kan feilindikatoren stilles tilbake til 
den tidligere aktiveringsstatusen dersom vilkårene i nr. 6.5.3, 6.5.4 og 6.5.7 i vedlegg I til direktiv 
2005/55/EF ikke lenger er til stede.»

d) Nr. 3.9.2 skal lyde:

«3.9.2. Fra 9. november 2006 for nye typegodkjenninger, og fra 1. oktober 2007 for alle registreringer, skal en 
ikke-slettbar feilkode som er generert i henhold til nr. 6.5.3 eller 6.5.4 i vedlegg I til direktiv 2005/55/
EF, samt antall motordriftstimer mens feilindikatoren var aktivert, lagres i OBD-systemet i minst 400 
dager eller 9 600 motordriftstimer.

 Disse feilkodene og de tilsvarende timene motoren var i drift mens feilindikatoren var aktivert 
skal ikke slettes ved bruk av eksterne diagnoseverktøy eller andre verktøy nevnt i nr. 6.8.3 i dette 
vedlegg.»

2. I vedlegg V gjøres følgende endringer:

a) Nr. 2 skal lyde:

«2. Eksempel på anvendelse av kravene fastsatt i dette direktiv og i direktiv 2005/55/EF ved tredje 
godkjenning (inntil videre uten utvidelse), tilsvarende anvendelsesdato B1 med OBD-fase I, utstedt av 
Det forente kongerike:

e11*2005/55*2005/78B*0003*00»

b) Nr. 3 skal lyde:

«3. Eksempel på anvendelse av kravene fastsatt i direktiv 2005/55/EF og endringsdirektiv 2006/51/EF ved 
annen utvidelse av fjerde godkjenning, tilsvarende anvendelsesdato B2 med OBD-fase II, utstedt av 
Tyskland:

e1*2005/55*2006/51F*0004*02»
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c) Nytt nr. 4 skal lyde:

«4. Tabell som viser bokstavene som skal brukes i samsvar med de ulike gjennomføringsdatoene fastsatt i 
direktiv 2005/55/EF:

Bokstav Rad(*) OBD-fase I(**) OBD-fase II Holdbarhet og i drift NOx-begrensning (***)

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 samsvar med tabell 1 nr. 6 i vedlegg I til direktiv 2005/55/EF.
(**) Gassmotorer er i samsvar med artikkel 4 i direktiv 2005/55/EF unntatt fra OBD-fase I.
(***) I samsvar med nr. 6.5 i vedlegg I til direktiv 2005/55/EF.»


