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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2020/2173 

frá 16. október 2020 

um breytingu á I., II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/631 til að 

uppfæra vöktunarmæliþættina og tilgreina nákvæmlega tiltekna þætti er varða breytingu á lögbundnu 

prófunaraðferðinni (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/631 frá 17. apríl 2019 um að setja staðla um frammistöðu 

vegna losunar koltvísýrings fyrir nýjar fólksbifreiðar og ný, létt atvinnuökutæki og um niðurfellingu reglugerða (EB)  

nr. 443/2009 og (ESB) nr. 510/2011 (1), einkum 8. mgr. 7. gr. og 8. mgr. 15. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Nota þarf gögn um koltvísýringslosun ökutækja, sem eru skráð á almanaksárinu 2020, til að reikna út markmið 

framleiðanda um sértæka losun fyrir tímabilið 2021 til 2024 skv. I. viðauka við reglugerð (ESB) 2019/631. Nauðsynlegt 

er, að því er varðar framleiðendur sem setja ökutæki á markað í Sambandinu í fyrsta skipti á tímabilinu 2021 til 2024, að 

tilgreina nákvæmlega hvernig ákvarða ætti markmið þeirra um sértæka losun, sem og undanþágumarkmið fyrir það 

tímabil, með tilliti til þess að gögn um koltvísýringslosun munu ekki, eða munu einungis að hluta til, vera aðgengileg 

fyrir þá framleiðendur á almanaksárinu 2020. 

2) Að sama skapi þarf nákvæmar tilgreiningar fyrir framleiðendur, sem einungis setja ökutæki með enga koltvísýrings-

losun á markað í Sambandinu á almanaksárinu 2020, að því er varðar hvernig ákvarða ætti markmið um sértæka losun 

þeirra á tímabilinu 2021 til 2024. 

3) Frá og með 1. janúar 2021 skulu losunarstaðlar fyrir koltvísýring byggjast á gögnum um koltvísýringslosun sem 

ákvörðuð eru samkvæmt prófunaraðferð fyrir létt ökutæki sem samræmd er á heimsvísu (hér á eftir nefnd WLTP-

prófunaraðferð), eins og sett er fram í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1151 (2). Því er 

nauðsynlegt að breyta I. viðauka við reglugerð (ESB) 2019/631 til að aðlaga þá mæliþætti sem á að vakta og gefa 

skýrslu um og til að fjarlægja tilvísanir í gögn sem ákvörðuð voru á grunni nýju evrópsku aksturslotunnar (hér á eftir 

nefnd NEDC-prófun). Að því er varðar skýrslugjöf gagna fyrir almanaksárið 2020 þykir hins vegar rétt að leyfa skörun 

bæði nýrra og gildandi ákvæða fram til 28. febrúar 2021.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 433, 22.12.2020, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 182/2021 

frá 11. Júní 2021 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 111, 25.4. 2019, bls. 13. 

(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1151 frá 1. júní 2017 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 715/2007 um gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja með tilliti til losunar frá léttum farþega- og atvinnuökutækjum (Euro 5 og Euro 

6) og um aðgang að upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja, um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB, 

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/2008 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1230/2012 og um niðurfellingu á 

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/2008 (Stjtíð. ESB L 175, 7.7.2017, bls. 1). 
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4) Einnig ætti að nýta þetta tækifæri til að samræma, að því marki sem mögulegt er, vöktunarmæliþættina fyrir 

fólksbifreiðar og létt atvinnuökutæki og til að aðlaga öll ákvæði að því hvernig aðildarríkin eigi að skrá 

vöktunarmæliþættina og gefa skýrslu um þá, eins og sett er fram í framkvæmdarreglugerðum framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 1014/2010 (3) og (ESB) nr. 293/2012 (4), ásamt skýrslusniðunum sem sett eru fram í II. og III. viðauka við 

reglugerð (ESB) 2019/631. 

5) Vakta ætti tiltekna nýja mæliþætti og gefa skýrslu um þá með tilliti til undirbúnings verklagsreglu við vöktun á 

koltvísýringslosun og eldsneytis- eða orkunotkun við raunverulegan akstur, eins og kveðið er á um í 12. gr. reglugerðar 

(ESB) 2019/631, og til að sannprófa koltvísýringslosun ökutækja í notkun eins og kveðið er á um í 13. gr. þeirrar 

reglugerðar. Þetta tekur einkum til gilda fyrir eldsneytisnotkun og, að beiðni framkvæmdastjórnarinnar, mæliþáttanna, 

sem eru notaðir við útreikning á koltvísýringslosunargildunum, sem eru skráð í samræmisvottorð ökutækjanna, þ.e. 

ökumótstöðustuðlanna, framhliðar ökutækisins og veltiviðnámsflokks hjólbarðanna. 

6) Því ætti að breyta reglugerð (ESB) 2019/631 til samræmis við það. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum I., II. og III. viðauka við reglugerð (ESB) 2019/631 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 

2. gr. 

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

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

Gjört í Brussel 16. október 2020. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  

  

(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1014/2010 frá 10. nóvember 2010 um vöktun og skýrslugjöf gagna um skráningu nýrra 

fólksbifreiða samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 (Stjtíð ESB L 293, 11.11.2010, bls. 15). 

(4) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 293/2012 frá 3. apríl 2012 um vöktun og skýrslugjöf gagna um skráningu 

nýrra, léttra atvinnuökutækja samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 510/2011 (Stjtíð ESB L 98, 4.4.2012, bls. 1). 
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VIÐAUKI 

Reglugerð (ESB) 2019/631 er breytt sem hér segir: 

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

a) Ákvæðum A-hluta er breytt sem hér segir: 

i. Eftirfarandi liðir 3a, 3b og 3c bætast við á eftir 3. lið: 

„3a. Hjá framleiðanda þar sem WLTPCO2 eða NEDCCO2 er núll skal viðmiðunarmarkmiðið um sértæka losun fyrir árið 

2021 vera NEDC2020target,eins og skilgreint er í 3. lið. 

3b. Hjá framleiðanda, sem setur fólksbifreiðar á markað í Sambandinu í fyrsta skipti á einhverju almanaksári á bilinu 

2021 til 2024, skal viðmiðunarmarkmiðið um sértæka losun fyrir árið 2021 vera meðaltal viðmiðunarmarkmiðanna 

um sértæka losun, sem er ákvarðað fyrir alla framleiðendur í samræmi við 3. lið, vegið í samræmi við þann fjölda 

nýrra fólksbifreiða sem voru skráðar fyrir þá framleiðendur í Sambandinu á árinu 2020. 

3c. Þrátt fyrir lið 3b, ef framleiðandi setur fólksbifreiðar á markað í Sambandinu í fyrsta skipti á einhverju almanaksári á 

bilinu 2021 til 2024, en viðkomandi framleiðandi varð til við samruna tveggja eða fleiri framleiðenda þar sem minnst 

einn þeirra bar ábyrgð á nýjum fólksbifreiðum sem voru skráðar í Sambandinu á árinu 2020, skal viðmiðunarmarkmið 

nýja framleiðandans um sértæka losun fyrir árið 2021 vera eitt af eftirfarandi: 

a) ef tveir eða fleiri framleiðendur, sem voru meðal þeirra sem runnu saman, báru ábyrgð á nýjum fólksbifreiðum, 

sem voru skráðar í Sambandinu á árinu 2020, skal viðmiðunarmarkmiðið um sértæka losun fyrir árið 2021 vera 

meðaltal viðmiðunarmarkmiðanna um sértæka losun, sem er ákvarðað fyrir þá framleiðendur í samræmi við 3. lið, 

vegið í samræmi við fjölda nýrra fólksbifreiða sem voru skráðar fyrir þá framleiðendur í Sambandinu á árinu 

2020, 

b) ef aðeins einn framleiðandi, sem var meðal þeirra sem runnu saman, bar ábyrgð á nýjum fólksbifreiðum, sem voru 

skráðar í Sambandinu á árinu 2020, skal ákvarða viðmiðunarmarkmið þess framleiðanda um sértæka losun fyrir 

árið 2021 í samræmi við 3. lið.“ 

ii. Í stað 5. liðar kemur eftirfarandi: 

„5 Undanþágumarkmið í samræmi við 3. eða 4. mgr. 10. gr. 

a) Hjá framleiðanda, sem hefur fengið undanþágu frá markmiði um sértæka losun, sem byggist á 

NEDC-prófuninni, í samræmi við 3. mgr. 10. gr. á almanaksárinu 2021 eða undanþágu í samræmi 

við 4. mgr. 10. gr. frá markmiðum sínum um sértæka losun á einhverju almanaksári á bilinu 2021 til 

2024, skal reikna undanþágumarkmiðið, sem byggist á WLTP-prófunaraðferðinni, fyrir þau ár eins 

og hér segir: 

Derogation target =  WLTPCO2 ∙ (
𝑁𝐸𝐷𝐶𝑑𝑒𝑟𝑜𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡

𝑁𝐸𝐷𝐶𝐶𝑂2
) 

þar sem: 

WLTPCO2 er WLTPCO2, eins og skilgreint er í 3. lið, 

NEDCCO2 er NEDCCO2, eins og skilgreint er í 3. lið, 

NEDCderogationtarget er undanþágumarkmiðið, sem framkvæmdastjórnin veitir 

skv. 3. eða 4. mgr. 10. gr, eftir því sem við á. 

b) Þrátt fyrir a-lið, ef framleiðanda er veitt undanþága, í samræmi við 4. mgr. 10. gr., frá markmiðunum 

um sértæka losun á einhverju almanaksári á bilinu 2021 til 2024 en hann bar ekki ábyrgð á skráningu 

nýrra fólksbifreiða í Sambandinu á árunum á undan 2021, skal reikna undanþágumarkmiðið fyrir 

hvert þeirra almanaksára í samræmi við formúluna í a-lið þar sem eftirfarandi skilgreiningar skulu 

gilda:  
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WLTPCO2 er meðalgildi WLTPCO2 hjá öllum einstökum fram-

leiðendum, vegið með fjölda nýrra fólksbifreiða sem voru 

skráðar á árinu 2020, eins og það er skilgreint í 3. lið, 

NEDCCO2 er meðalgildi NEDCCO2 hjá öllum einstökum fram-

leiðendum, vegið með fjölda nýrra fólksbifreiða sem voru 

skráðar á árinu 2020, eins og það er skilgreint í 3. lið, 

NEDCderogationtarget er undanþágumarkmiðið, sem reiknað var í samræmi við  

4. mgr. 10. gr., í tengslum við 3. mgr. 6. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 63/2011.“ 

b) Í B-hluta I. viðauka bætast við liðirnir 3a, 3b og 3c á eftir 3. lið: 

„3a. Hjá framleiðanda þar sem WLTPCO2 eða NEDCCO2 er núll skal viðmiðunarmarkmiðið um sértæka losun fyrir árið 

2021 vera NEDC2020target, eins og skilgreint er í 3. lið. 

3b. Hjá framleiðanda, sem setur létt atvinnuökutæki á markað í Sambandinu í fyrsta skipti á einhverju almanaksári á 

bilinu 2021 til 2024, skal viðmiðunarmarkmiðið um sértæka losun fyrir árið 2021 vera meðaltal viðmiðunar-

markmiðanna um sértæka losun, sem er ákvarðað fyrir alla framleiðendur í samræmi við 3. lið, vegið í samræmi 

við þann fjölda nýrra léttra atvinnuökutækja sem voru skráð fyrir þá framleiðendur í Sambandinu á árinu 2020.  

3c. Þrátt fyrir lið 3b, ef framleiðandi setur létt atvinnuökutæki á markað í Sambandinu í fyrsta skipti á einhverju 

almanaksári á bilinu 2021 til 2024, en viðkomandi framleiðandi varð til við samruna tveggja eða fleiri 

framleiðenda þar sem minnst einn þeirra bar ábyrgð á nýjum léttum atvinnuökutækjum sem voru skráð í 

Sambandinu á árinu 2020, skal viðmiðunarmarkmið nýja framleiðandans um sértæka losun fyrir árið 2021 vera 

eitt af eftirfarandi: 

a) ef tveir eða fleiri framleiðendur, meðal þeirra sem runnu saman, báru ábyrgð á nýjum léttum 

atvinnuökutækjum sem voru skráð í Sambandinu á árinu 2020, skal viðmiðunarmarkmiðið um sértæka losun 

fyrir árið 2021 vera meðaltal viðmiðunarmarkmiðanna um sértæka losun, sem er ákvarðað fyrir þá 

framleiðendur í samræmi við 3. lið, vegið í samræmi við skráðan fjölda nýrra léttra atvinnuökutækja fyrir þá 

framleiðendur í Sambandinu á árinu 2020, 

b) ef aðeins einn framleiðandi, meðal þeirra sem runnu saman, bar ábyrgð á nýjum léttum atvinnuökutækjum, 

sem voru skráð í Sambandinu á árinu 2020, skal ákvarða viðmiðunarmarkmið þess framleiðanda um sértæka 

losun fyrir árið 2021 í samræmi við 3. lið.“  

2) Ákvæðum II. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Ákvæðum A-hluta er breytt sem hér segir: 

i. Ákvæði 1. liðar falla brott 1. mars 2021. 

ii. Eftirfarandi liður 1a bætist við: 

„1a. Aðildarríki skulu, fyrir hvert almanaksár, skrá eftirfarandi ítarlegu gögn fyrir hverja nýja fólksbifreið sem er 

skráð sem ökutæki í flokki M1 á yfirráðasvæði þeirra, að undanskildum gögnunum sem tilgreind eru í  

22., 23. og 24. lið sem leggja skal fram að beiðni framkvæmdastjórnarinnar: 

1) framleiðanda, 

2) gerðarviðurkenningarnúmer ásamt rýmkunarnúmerum þess, 

3) gerð, afbrigði og útfærslu, 

4) tegund og verslunarheiti, 

5) auðkenni brúunarhóps ökutækis, 

6) verksmiðjunúmer ökutækis, 

7) flokk viðurkenndrar ökutækisgerðar, 

8) flokk skráðs ökutækis, 

9) dagsetningu fyrstu skráningar,  
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10) sértæka losun koltvísýrings, 

11) eldsneytisnotkun, 

12) massa ökutækis sem er tilbúið til aksturs, 

13) prófunarmassa, 

14) tegund eldsneytis og eldsneytisham, 

15) raforkunotkun, 

16) rafdrægni, 

17) kóða vistvænnar nýsköpunar, 

18) sparnað í losun koltvísýrings vegna vistvænnar nýsköpunar, 

19) grunnflöt: hjólhaf, sporvídd stýrðs áss og sporvídd hins ássins, 

20) slagrými hreyfils, 

21) hámarksnettóafl, 

22) ökumótstöðustuðla: f0, f1 og f2, 

23) framhlið ökutækis, 

24) veltiviðnámsflokk hjólbarða.  

Aðildarríki skulu, í samræmi við 7. gr., veita framkvæmdastjórninni aðgang að öllum gögnunum, sem talin eru upp 

í þessum lið, á því sniði sem er tilgreint í 2. þætti B-hluta. Gögnin, sem eru tilgreind í 9. og 11. lið, skulu skráð frá 

og með almanaksárinu 2022 og framkvæmdastjórninni veittur aðgangur að þeim í fyrsta skipti 28. febrúar 2023.“ 

iii. Í stað 2. liðar kemur eftirfarandi: 

„2 Ítarlegu gögnin, sem um getur í 1. lið, skulu fengin úr samræmisvottorði viðkomandi fólksbifreiðar.“ 

iv. Eftirfarandi liður 2a bætist við á eftir 2. lið: 

„2a. Þegar um er að ræða tvíeldsneytisökutæki, sem ganga fyrir bensíni og fljótandi jarðolíugasi (LPG) eða 

bensíni og þjöppuðu jarðgasi (CNG), þar sem í samræmisvottorðum þeirra eru tilgreind gildi fyrir sértæka 

losun koltvísýrings fyrir báðar tegundir eldsneytis, skulu aðildarríki gefa upp gildið fyrir fljótandi jarðolíugas 

eða þjappað jarðgas, eftir því sem við á. 

Ef um er að ræða ökutæki knúin fjölblöndueldsneyti, sem ganga fyrir bensíni og etanóleldsneyti (E85), skulu 

aðildarríkin gefa upp gildi sértækrar losunar koltvísýrings fyrir bensín.“ 

b) Ákvæðum B-hluta er breytt sem hér segir: 

i. Ákvæði 2. þáttar falla brott 1. mars 2021. 

ii. Eftirfarandi þáttur 2a bætist við: 

„Þáttur 2a 

Ítarleg vöktunargögn — skráning á einu ökutæki 

Tilvísun í 1. lið 

og lið 1a í A-

hluta 

Ítarleg gögn fyrir hvert skráð ökutæki 

Gagnagjafar 

Samræmisvottorð (VIII. viðauki við 

framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2020/683 (*)), nema annað sé tilgreint 

1) Heiti framleiðanda – Staðlað ESB-heiti(1) Heiti sem framkvæmdastjórnin úthlutar 

Heiti framleiðanda(2) 0.5 eða, ef um er að ræða fleiri en eitt heiti 

framleiðanda, heitið sem er skráð í færslu 0.5.1 

2) Gerðarviðurkenningarnúmer ásamt rýmkunar-

númerum þess 

0.11 
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3) Gerð 0.2 

Afbrigði 

Útfærsla 

4) Tegund og verslunarheiti 0.1 og 0.2.1 

5) Auðkenni brúunarhóps ökutækis 0.2.3.1 

6) Verksmiðjunúmer ökutækis 0.10 

7) Flokkur viðurkenndrar ökutækisgerðar 0.4 

8) Flokkur skráðs ökutækis Skráningarvottorð  

9) Dagsetning fyrstu skráningar Skráningarvottorð 

10) Sértæk losun koltvísýrings (g/km) 49.4 samanlagt eða, eftir atvikum, vegin 

samanlagt 

11) Eldsneytisnotkun (l/100 km eða m3/100 km eða 

kg/100 km) 

49.4 samanlagt eða, eftir atvikum, vegin 

samanlagt 

12) Massi ökutækis sem er tilbúið til aksturs (kg) 13 

13) Prófunarmassi (kg) 47.1.1 

14) Tegund eldsneytis 26 

Eldsneytishamur 26.1 

15) Raforkunotkun (Wh/km) Hreint rafökutæki: 49.5.1 

OVC-HEV: 49.5.2 

16) Rafdrægni (km) Hreint rafökutæki: 49.5.1 

OVC-HEV: 49.5.2 

17) Kóði eða kóðar vistvænnar nýsköpunar 49.3.1 

18) Sparnaður vegna vistvænnar nýsköpunar (g 

CO2/km) 

49.3.2.2 

19) Hjólhaf (mm)  

Sporvídd stýrðs áss (ás 1) (mm)(3) 30 

Sporvídd hins ássins (ás 2) (mm)(3) 30 

20) Slagrými hreyfils (cm3) 25 

21) Hámarksnettóafl (kW) 27.1 og 27.3  

22) Ökumótstöðustuðlar(4) f0, N 47.1.3.0 

f1, N/(km/klst.) 47.1.3.1 

f2, N/(km/klst.) 47.1.3.2 

23) Framhlið ökutækis (m2)(4) 47.1.2 

24) Veltiviðnámsflokkur hjólbarða(4) 35 
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Athugasemdir:  

(1)  Skrá útgefin af framkvæmdastjórninni á vefsetri rannsóknarseturs framkvæmdastjórnarinnar um fjarskipta- og 

upplýsingamál fyrir stjórnsýslustofnanir, fyrirtæki og borgara (CIRCABC).  

(2)  Ef um er að ræða landsbundnar gerðarviðurkenningar fyrir litlar framleiðsluraðir (NSS) eða skráningar-

viðurkenningu (IVA) skal skrá heiti framleiðandans í dálknum „Heiti framleiðanda“ en í dálknum „Heiti 

framleiðanda — Staðlað ESB-heiti“ skal tilgreina annað hvort af eftirfarandi: „AA-NSS“ eða „AA-IVA“, eftir 

því sem við á.  

(3)  Þegar ökutæki hefur ása með mismunandi sporvídd skal gefa upp mestu sporvídd áss.  

(4)  Að beiðni framkvæmdastjórnarinnar.  

(*) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/683 frá 15. apríl 2020 um framkvæmd reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/858 að því er varðar stjórnsýslukröfur um viðurkenningu á og markaðseftirlit með 

vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra og á kerfum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem ætlaðar eru í slík 

ökutæki (Stjtíð. ESB L 163, 26.5.2020).“ 

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

a) Ákvæðum A-hluta er breytt sem hér segir: 

i. Liður 1.1 fellur brott 1. mars 2021. 

ii. Eftirfarandi liður 1.1a bætist við: 

„1.1a. Fullbúin ökutæki sem eru skráð í flokk N1 

Aðildarríki skulu, fyrir hvert almanaksár, skrá eftirfarandi ítarlegu gögn fyrir hvert nýtt létt 

atvinnuökutæki sem er skráð sem ökutæki í flokki N1 á yfirráðasvæði þeirra, að undanskildum gögnunum 

sem tilgreind eru í 23., 24. og 25. lið sem leggja skal fram að beiðni framkvæmdastjórnarinnar:  

1) framleiðanda, 

2) gerðarviðurkenningarnúmer ásamt rýmkunarnúmerum þess, 

3) gerð, afbrigði og útfærslu, 

4) tegund og, þegar það liggur fyrir, verslunarheiti, 

5) auðkenni brúunarhóps ökutækis, 

6) verksmiðjunúmer ökutækis, 

7) flokk viðurkenndrar ökutækisgerðar, 

8) flokk skráðs ökutækis, 

9) dagsetningu fyrstu skráningar, 

10) sértæka losun koltvísýrings, 

11) eldsneytisnotkun, 

12) massa ökutækis sem er tilbúið til aksturs, 

13) prófunarmassa, 

14) tegund eldsneytis og eldsneytisham, 

15) raforkunotkun, 

16) rafdrægni, 

17) kóða vistvænnar nýsköpunar, 

18) sparnað í losun koltvísýrings vegna vistvænnar nýsköpunar, 

19) grunnflöt: hjólhaf, sporvídd stýrðs áss og sporvídd hins ássins, 

20) slagrými hreyfils, 

21) hámarksnettóafl, 

22) tæknilega leyfilegan hámarksmassa með hleðslu, 

23) ökumótstöðustuðla: f0, f1 og f2,  
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24) framhlið ökutækis, 

25) veltiviðnámsflokk hjólbarða. 

Aðildarríki skulu, í samræmi við 7. gr., veita framkvæmdastjórninni aðgang að öllum gögnunum, sem talin eru 

upp í þessum lið, á því sniði sem er tilgreint í 2. þætti C-hluta. Gögnin, sem eru tilgreind í 9. og 11. lið, skulu 

skráð frá og með almanaksárinu 2022 og framkvæmdastjórninni veittur aðgangur að þeim í fyrsta skipti  

28. febrúar 2023.“ 

iii. „Í lið 1.2.1.2 bætist við q-liður. 

iv. Liðir 1.2.1.1 og 1.2.1.2 falla brott frá og með 1. mars 2021. 

v. Eftirfarandi liður 1.2.1.2a bætist við: 

„1.2.1.2a Fjölþrepa fullbúin ökutæki í flokki N1 sem eru gerðarviðurkennd í samræmi við XXI. viðauka við 

reglugerð (ESB) 2017/1151 

Fyrir hvert nýtt fjölþrepa fullbúið ökutæki, sem er skráð á árinu 2021 og eftirfylgjandi almanaksárum, 

skulu aðildarríkin að lágmarki gefa upp gögnin, sem eru tilgreind í 1., 5., 6., 8., 10., 11., 12., 17., 18. 

og 22. lið liðar 1.1a og fyrir hvert nýtt ökutæki, sem er skráð árið 2022 og eftirfylgjandi almanaksár, 

skal gefa upp gögnin sem eru tilgreind í 9., 23., 24. og 25. lið liðar 1.1a.“  

vi. Í stað inngangsorðanna í lið 1.2.2 kemur eftirfarandi: 

„Fyrir hvert nýtt fjölþrepa fullbúið ökutæki í flokki N1, sem er gerðarviðurkennt í samræmi við XXI. viðauka við 

reglugerð (ESB) 2017/1151 og skráð á árinu 2020 og eftirfylgjandi almanaksárum, skal framleiðandi viðkomandi 

grunnökutækis, frá og með árinu 2021, gefa framkvæmdastjórninni skýrslu með eftirfarandi gögnum að því er 

varðar grunnökutækið:“ 

vii. Í stað 2. liðar kemur eftirfarandi: 

„2 Ítarlegu gögnin, sem um getur í 1. lið, skulu fengin úr samræmisvottorði viðkomandi létts atvinnuökutækis. 

Hvað varðar upplýsingarnar, sem ekki koma fram í samræmisvottorðinu, skulu upplýsingarnar fengnar úr 

gerðarviðurkenningarskjölunum eða byggjast á þeim upplýsingum sem framleiðandi grunnökutækisins veitir 

samkvæmt lið 1.2.3.“ 

viii. Eftirfarandi liður 2a bætist við á eftir 2. lið: 

„2a. Þegar um er að ræða tvíeldsneytisökutæki, sem ganga fyrir bensíni og fljótandi jarðolíugasi (LPG) eða 

bensíni og þjöppuðu jarðgasi (CNG), þar sem í samræmisvottorðum þeirra eru tilgreind gildi fyrir sértæka 

losun koltvísýrings fyrir báðar tegundir eldsneytis, skulu aðildarríki gefa upp gildið fyrir fljótandi 

jarðolíugas eða þjappað jarðgas, eftir því sem við á.  

Ef um er að ræða ökutæki knúin fjölblöndueldsneyti, sem ganga fyrir bensíni og etanóleldsneyti (E85), 

skulu aðildarríkin gefa upp gildi sértækrar losunar koltvísýrings fyrir bensín.“ 

b) Ákvæðum C-hluta er breytt sem hér segir: 

i. Þáttur 2 fellur brott 1. mars 2021. 

ii. Eftirfarandi þáttur 2a bætist við: 

„Þáttur 2a 

Ítarleg vöktunargögn — skráning á einu ökutæki 

Tilvísun í lið 

1.1 og lið 1.1a 

í A-hluta 

Ítarleg gögn fyrir hvert skráð ökutæki 

Gagnagjafar 

Samræmisvottorð (VIII. viðauki við 

framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/683), nema annað 

sé tilgreint 

1) Heiti framleiðanda — Staðlað ESB-heiti(1) Heiti sem framkvæmdastjórnin úthlutar 

Heiti framleiðanda(2) 0.5 eða, ef um er að ræða fleiri en eitt heiti 

framleiðanda, heitið sem er skráð í færslu 0.5.1  
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2) Gerðarviðurkenningarnúmer ásamt rýmkunar-

númerum þess 

0.11 

3) Gerð 0.2 

Afbrigði 

Útfærsla 

4) Tegund og verslunarheiti 0.1 og 0.2.1 

5) Auðkenni brúunarhóps ökutækis 0.2.3.1 

6) Verksmiðjunúmer ökutækis 0.10 

7) Flokkur viðurkenndrar ökutækisgerðar 0.4 

8) Flokkur skráðs ökutækis Skráningarvottorð 

9) Dagsetning fyrstu skráningar Skráningarvottorð 

10) Sértæk losun koltvísýrings (g/km) 49.4 samanlagt eða, eftir atvikum, vegin 

samanlagt 

11) Eldsneytisnotkun (l/100 km eða m3/100 km eða 

kg/100 km) 

49.4 samanlagt eða, eftir atvikum, vegin 

samanlagt 

12) Massi ökutækis sem er tilbúið til aksturs 

(fullbúin ökutæki og fjölþrepa fullbúin ökutæki) 

(kg)  

13 

13) Prófunarmassi (fullbúin ökutæki og fjölþrepa 

fullbúin ökutæki) (kg) 

47.1.1 

14) Tegund eldsneytis 26 

Eldsneytishamur 26.1 

15) Raforkunotkun (Wh/km) Hreint rafökutæki: 49.5.1 

OVC-HEV: 49.5.2 

16) Rafdrægni (km) Hreint rafökutæki: 49.5.1 

OVC-HEV: 49.5.2 

17) Kóði eða kóðar vistvænnar nýsköpunar 49.3.1 

18) Sparnaður vegna vistvænnar nýsköpunar  

(g CO2/km) 

49.3.2.2 

19) Hjólhaf (mm) 4 

Sporvídd stýrðs áss (ás 1)(3) 30 

Sporvídd hins ássins (ás 2)(3) 30 

20) Slagrými hreyfils (cm3) 25 

21) Hámarksnettóafl (kW) 27.1 og 27.3 

22) Tæknilega leyfilegur hámarksmassi með hleðslu 

(fullbúin ökutæki og fjölþrepa fullbúin ökutæki) 

(kg) 

16.1 

23) Ökumótstöðustuðlar(4) f0, N 47.1.3.0 

f1, N/(km/klst.) 47.1.3.1 

f2, N/(km/klst.) 47.1.3.2 

24) Framhlið ökutækis (m2)(4) 47.1.2 

25) Veltiviðnámsflokkur hjólbarða(4) 35 
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Athugasemdir:  

(1)  Skrá útgefin af framkvæmdastjórninni á vefsetri rannsóknarseturs framkvæmdastjórnarinnar um fjarskipta- og 

upplýsingamál fyrir stjórnsýslustofnanir, fyrirtæki og borgara (CIRCABC).  

(2)  Ef um er að ræða landsbundnar gerðarviðurkenningar fyrir litlar framleiðsluraðir (NSS) eða skráningar-

viðurkenningu (IVA) skal skrá heiti framleiðandans í dálknum „Heiti framleiðanda“ en í dálknum „Heiti 

framleiðanda — Staðlað ESB-heiti“ skal tilgreina annað hvort af eftirfarandi: „AA-NSS“ eða „AA-IVA“, eftir 

því sem við á.  

(3)  Þegar ökutæki hefur ása með mismunandi sporvídd skal gefa upp mestu sporvídd áss.  

(4)  Að beiðni framkvæmdastjórnarinnar.“ 

 


