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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2021/392 

frá 4. mars 2021 

um vöktun og skýrslugjöf gagna um koltvísýringslosun frá fólksbifreiðum og léttum atvinnuökutækjum  

samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/631 og um niðurfellingu á  

framkvæmdarreglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1014/2010,  

(ESB) nr. 293/2012, (ESB) 2017/1152 og (ESB) 2017/1153 (*) 

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 7. gr. (7. mgr.), 12. gr. (4. mgr.), 13. gr. (4. mgr.) og 15. gr. (7. mgr.), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Vöktun og skýrslugjöf gagna um fólksbifreiðar og létt atvinnuökutæki, sem skráð eru í Sambandinu, skipta miklu máli 

til að staðlar um frammistöðu vegna losunar koltvísýrings, sem settir eru fram í reglugerð (ESB) 2019/631, skili 

tilætluðum árangri. Að teknu tilliti til þess að sú reglugerð öðlaðist gildi 1. janúar 2020 þykir rétt að einfalda og skýra 

ákvæðin, sem sett eru fram í framkvæmdarreglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1014/2010 (2) og (ESB)  

nr. 293/2012 (3), og að safna þeim ákvæðum saman í eina framkvæmdarreglugerð. Að því er varðar skýrslugjöf gagna 

fyrir almanaksárið 2020 þykir hins vegar rétt að bæði ný og fyrirliggjandi ákvæði skarist til 28. febrúar 2021. 

2) Nauðsynlegt er að setja verklagsreglur fyrir vöktun og skýrslugjöf gagna varðandi nýjar fólksbifreiðar og létt 

atvinnuökutæki sem lögbær yfirvöld aðildarríkjanna, framleiðendur ásamt framkvæmdastjórninni og Umhverfisstofnun 

Evrópu (EEA) eiga að fylgja. 

3) Ferlið fyrir vöktun og skýrslugjöf, sem kveðið er á um í 7. gr. reglugerðar (ESB) 2019/631, felur í sér þrjú meginþrep: 

árlega skýrslugjöf yfirvalda aðildarríkja til framkvæmdastjórnarinnar varðandi bráðabirgðagögn, sem byggjast á 

skráningu nýrra ökutækja á næstliðnu almanaksári, sendingu þeirra bráðabirgðagagna frá framkvæmdastjórninni til 

viðkomandi framleiðenda með aðstoð Umhverfisstofnunar Evrópu, sannprófun framleiðenda á þeim gögnum og, ef 

nauðsyn krefur, tilkynningu til framkvæmdastjórnarinnar um leiðréttingar á þeim gögnum. 

4) Tilgreina ætti nákvæmlega hvaða ráðstafanir mismunandi aðilar eiga að gera, sem hluta af þeim þremur þrepum, innan 

viðeigandi tímamarka til að ábyrgjast traustleika og áreiðanleika endanlega gagnasafnsins, sem framkvæmdastjórnin 

birtir skv. 9. gr. reglugerðar (ESB) 2019/631, en á þeim grunni er sértæk meðalkoltvísýringslosun framleiðanda og hlítni 

við markmið framleiðandans um sértæka koltvísýringslosun ákvörðuð.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 77, 5.3.2021, bls. 8. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 267/2022 frá  

23. September 2022 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) 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). 

(3) 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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5) Samkvæmt ákvæðum 12. gr. reglugerðar (ESB) 2019/631 er framkvæmdastjórninni skylt, frá árinu 2021, að safna 

gögnum um eldsneytis- eða orkunotkun fólksbifreiða og léttra atvinnuökutækja sem fást í raunverulegum akstri og eru 

skráð með því að nota innbyggðan búnað til að vakta eldsneytis- og/eða orkunotkun, eins og kveðið er á um í 4. gr. a í 

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1151 (4). 

6) Safna ætti slíkum gögnum sem fást í raunverulegum akstri um leið og þau verða aðgengileg því nauðsynlegt er að 

greina, eins fljótt og auðið er, hvaða þróun á sér stað til lengri tíma á muninum milli losunar og eldsneytis- eða 

orkunotkunar í raunverulegum akstri og samsvarandi gerðarviðurkenningargilda, bæði til að vakta skilvirkni staðla fyrir 

koltvísýringslosun í því skyni að draga úr koltvísýringslosun ökutækja og til að upplýsa almenning. 

7) Til að tryggja að unnt sé að fá aðgang að gögnum um eldsneytis- og orkunotkun í raunverulegum akstri, eins fljótt og 

auðið er, ætti framleiðendum að vera skylt að safna slíkum gögnum frá nýjum fólksbifreiðum og léttum atvinnu-

ökutækjum sem eru skráð frá og með 1. janúar 2021. Heimilt er að safna slíkum gögnum annaðhvort með beinum 

gagnaflutningi frá ökutækjum til framleiðandanna eða fyrir milligöngu viðurkenndra seljenda eða viðurkenndra 

viðgerðarverkstæða þeirra þegar ökutæki eru færð til viðhalds eða viðgerða og þegar lesa á af innbyggðum búnaði í 

öðrum tilgangi. Ef slík gögn eru gerð aðgengileg fyrir framleiðanda ætti að gefa framkvæmdastjórninni skýrslu um það 

með því að tilgreina fyrst gögn varðandi ný ökutæki sem eru skráð í fyrsta sinn í Sambandinu 2021. 

8) Samkvæmt ákvæðum reglugerðar (ESB) 2017/1151 gildir skyldan um að útbúa ökutæki með innbyggðum 

vöktunarbúnaði fyrir eldsneytis- eða orkunotkun ekki um tiltekna smærri framleiðendur og ættu þeir því einnig að vera 

undanþegnir skyldunni um að safna gögnum sem fást í raunverulegum akstri og gefa skýrslu um þau. Þó ætti þetta ekki 

að koma í veg fyrir að smærri framleiðendur leggi fram gögn sem fást í raunverulegum akstri ef þeir óska þess. 

9) Aðildarríki ættu að safna gögnum um eldsneytis- og orkunotkun sem fást í raunverulegum akstri sem hluta af prófunum 

á aksturshæfni sem gerðar eru í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/45/ESB (5). Til að greiða fyrir 

þessu verkefni þykir rétt að laga skylduna um að safna gögnum sem fást í raunverulegum akstri að kröfunum sem eru 

settar fram í tilskipun 2014/45/ESB, bæði að því er varðar landsbundnar tímaáætlanir fyrir prófanir á aksturshæfni og 

fyrir lestur gagna með raðtengi til að tengjast innbyggðu greiningarkerfi (e. on-board diagnostics serial port) 

ökutækisins. Gagnasöfnunin ætti því að hefjast við fyrstu prófun á aksturshæfni og ekki ætti að krefjast hennar fyrir  

20. maí 2023 sem er dagsetningin þegar aðilarnir og fyrirtækin, sem framkvæma þær prófanir, eiga að hafa yfir að ráða 

nauðsynlegum tækjum, s.s. skönnunartækjum, samkvæmt þeirri tilskipun. Þó ætti ekki að koma í veg fyrir að 

aðildarríkin afhendi gögn fyrir þann dag ef þau óska þess. 

10) Framleiðendur og aðildarríki ættu að gefa framkvæmdastjórninni og Umhverfisstofnun Evrópu skýrslu um gögn sem 

fást í raunverulegum akstri og er safnað á einu almanaksári með því að nota verklagsreglur fyrir gagnasendingar sem 

Umhverfisstofnun Evrópu leggur fram. Ef slík gögn eru ekki aðgengileg, sem getur einkum verið raunin á fyrstu 

almanaksárunum eftir árið 2021, ættu framleiðendur og aðildarríki að upplýsa framkvæmdastjórnina um það og gefa 

skýringar þar að lútandi. 

11) Safna ætti gögnum um eldsneytis- og orkunotkun sem fást í raunverulegum akstri ásamt verksmiðjunúmeri ökutækis. 

Verksmiðjunúmer ökutækisins telst til persónuupplýsinga um leið og ökutækið hefur verið skráð og fellur því undir 

kröfurnar sem mælt er fyrir um að því er varðar vernd slíkra gagna í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

  

(4) 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).  

(5) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/45/ESB frá 3. apríl 2014 um reglubundnar prófanir á aksturshæfni vélknúinna ökutækja og 

eftirvagna þeirra og um niðurfellingu á tilskipun 2009/40/EB (Stjtíð. ESB L 127, 29.4.2014, bls. 51). 
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(ESB) 2016/679 (6). Vinnsla verksmiðjunúmera ökutækja, að því er varðar reglugerð (ESB) 2019/631, ætti að teljast 

lögleg skv. c-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar (ESB) 2016/679. Enn fremur ætti að tilgreina að litið sé svo á að aðilarnir, 

sem taka þátt í söfnun, skýrslugjöf og vinnslu verksmiðjunúmera, séu ábyrgðaraðilar slíkra gagna í skilningi 7. liðar  

4. gr. reglugerðar (ESB) nr. 2016/679 og, að því er varðar Umhverfisstofnun Evrópu og framkvæmdastjórnina, í 

skilningi 8. mgr. 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1725 (7).Einnig ætti að tryggja að 

verksmiðjunúmerum sé safnað með öruggum samskiptaleiðum og að skráðir aðilar, þ.e. eigendur ökutækja, séu 

nægilega upplýstir í samræmi við 13. og 14. gr. reglugerðar (ESB) 2016/679. 

12) Þar að auki ætti að tilgreina hvernig nota eigi gögnin sem fást í raunverulegum akstri og verksmiðjunúmer ökutækja sem 

og hversu lengi gögnin eigi að vera í vörslu hinna ýmsu aðila sem taka þátt í söfnun og skýrslugjöf. Þar sem markmiðið 

er að fylgjast með þróun frammistöðu ökutækis í raunverulegum akstri í áætlaðan endingartíma þess ætti að safna 

gögnum sem fást í sama ökutækinu á 15 ára tímabili og varðveita þau hjá Umhverfisstofnun Evrópu í 20 ár. Að því er 

varðar aðra aðila, sem safna og gefa skýrslu um gögn, ættu þeir þó einungis að geyma gögnin í þann tíma sem er 

nauðsynlegur til að undirbúa gögnin fyrir sendingu til Umhverfisstofnunar Evrópu. 

13) Söfnun gagna sem fást í raunverulegum akstri og verksmiðjunúmera ökutækja ætti að vera algerlega gagnsæ og 

eigendur ökutækja ættu því að eiga kost á að neita að gera þau gögn aðgengileg framleiðendum eða meðan á prófunum á 

aksturshæfni stendur. Hafa ætti í huga að sá neitunarréttur eiganda ökutækisins byggist ekki á 21. gr. reglugerðar (ESB) 

2016/679 og neitunin ætti einungis að teljast gild að því er varðar þau gögn sem er safnað í tengslum við þessa 

reglugerð. 

14) Gögnin, sem birta á í samræmi við 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) 2019/631, ættu hvorki að gera mögulegt að 

auðkenna einstök ökutæki né ökumenn og ætti einungis að birta þau í samanteknum gagnasöfnum þar sem nafnleyndar 

er gætt án nokkurrar tilvísunar í verksmiðjunúmer ökutækja. 

15) Á grundvelli matsins, sem um getur í fyrstu undirgrein 3. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) 2019/631, ætti fram-

kvæmdastjórnin að endurskoða tiltekna þætti ákvæðanna um vöktun, skýrslugjöf og birtingu gagna um eldsneytis- og 

orkunotkun sem fást í raunverulegum akstri, m.a. að teknu tilliti til aðgengis að gögnum um beinan gagnaflutning frá 

ökutækjum. 

16) Til að tryggja aðgengi að gögnum um gerðarviðurkenningu í þeim tilgangi að setja verklagsreglu fyrir sannprófun á 

koltvísýringslosun frá fólksbifreiðum og léttum atvinnuökutækjum í notkun, eins og krafist er í 13. gr. reglugerðar 

(ESB) 2019/631, ætti söfnun slíkra gagna samkvæmt framkvæmdarreglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/1152 (8) og (ESB) 2017/1153 (9) að halda áfram, einnig eftir að regla sem skyldar aðila að safna slíkum gögnum 

fellur úr gildi 1. janúar 2021.  

  

(6) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/679 frá 27. apríl 2016 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga 

og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga og niðurfellingu tilskipunar 95/46/EB (almenna persónuverndarreglugerðin) (Stjtíð. ESB  

L 119, 4.5.2016, bls. 1). 

(7) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1725 frá 23. október 2018 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu stofnana, aðila, 

skrifstofa og sérstofnana Sambandsins á persónuupplýsingum og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga og um niðurfellingu reglugerðar (EB) 

nr. 45/2001 og ákvörðunar nr. 1247/2002/EB (Stjtíð. ESB L 295, 21.11.2018, bls. 39). 

(8) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1152 frá 2. júní 2017 um aðferð til að ákvarða nauðsynlegar fylgnibreytur 

til að endurspegla breytinguna á lögbundnu prófunaraðferðinni með tilliti til léttra atvinnuökutækja og um breytingu á fram-

kvæmdarreglugerð (ESB) nr. 293/2012 (Stjtíð. ESB L 175, 7.7.2017, bls. 644). 

(9) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1153 frá 2. júní 2017 um aðferð til að ákvarða nauðsynlegar fylgnibreytur 

til að endurspegla breytinguna á lögbundnu prófunaraðferðinni og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1014/2010 (Stjtíð. ESB L 175, 

7.7.2017, bls. 679). 
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17) Gerðarviðurkenningaryfirvöld ættu því að tryggja að gögn, sem varða prófanirnar sem gerðar eru í samræmi við 

reglugerð (ESB) 2017/1151, séu áfram skráð og send til Sameiginlegrar rannsóknarmiðstöðvar framkvæmda-

stjórnarinnar með því að nota verklagsregluna fyrir örugga sendingu sem rannsóknarmiðstöðin leggur fram. 

18) Frá og með 1. janúar 2021 er ekki lengur nauðsynlegt að ákvarða koltvísýringslosun frá fólksbifreiðum og léttum 

atvinnuökutækjum í samræmi við nýju evrópsku aksturslotuna (NEDC), eins og kveðið er á um í framkvæmda-

rreglugerðum (ESB) 2017/1152 og (ESB) 2017/1153, að undanskildum tvinnraffólksbifreiðum sem eru ætlaðar fyrir ytri 

hleðslu og sem eru settar á markað til 31. desember 2022, óski framleiðandi eftir því að hagnast á sérstökum ívilnunum 

eins og þær eru settar fram í 5. gr. reglugerðar (ESB) 2019/631. 

19) Þar eð umskiptunum úr stöðlum fyrir koltvísýringslosun á grunni nýju evrópsku aksturslotunnar (NEDC) í staðla á 

grunni prófunaraðferðarinnar fyrir létt ökutæki sem samræmd er á heimsvísu (WLTP), sem sett eru fram í reglugerð 

(ESB) 2017/1151, verður ekki fyllilega lokið fyrr en í lok 2023 og verða að lokum tilkynnt sem hluti af árlegu ferli fyrir 

vöktun gagna um koltvísýringslosun fyrir árið 2024 og sérstaklega í ljósi ákvæðanna um vistvæna nýsköpun og síðustu 

ökutæki gerðar ættu framkvæmdarreglugerðir (ESB) 2017/1152 og (ESB) 2017/1153 að gilda til loka 2024. 

20) Haft var samráð við Evrópsku persónuverndarstofnunina í samræmi við 1. mgr. 42. gr. reglugerðar (ESB) 2018/1725 og 

skilaði hún athugasemdum sínum 14. janúar 2021. 

21) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar um loftslagsbreytingar. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. KAFLI 

ALMENN ÁKVÆÐI 

1. gr. 

Efni 

1. Í þessari reglugerð eru settar fram ítarlegar reglur um verklagsreglur aðildarríkja og framleiðenda við vöktun og 

skýrslugjöf gagna, að því er varðar koltvísýringslosun frá nýjum fólksbifreiðum og léttum atvinnuökutækjum, og gagna um 

koltvísýringslosun og eldsneytis- eða orkunotkun þeirra ökutækja sem fást í raunverulegum akstri. 

2. Í þeim tilgangi að setja verklagsreglu um sannprófun á koltvísýringslosun frá ökutækjum í notkun, í samræmi við  

13. gr. reglugerðar (ESB) 2019/631, er í þessari reglugerð einnig kveðið á um skýrslugjöf lögbærra yfirvalda aðildarríkjanna á 

tilteknum gögnum sem skráð eru sem hluti af gerðarviðurkenningarprófununum sem framkvæmdar eru í samræmi við reglugerð 

(ESB) 2017/1151. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Auk skilgreininganna, sem settar eru fram í 3. gr. reglugerðar (ESB) 2019/631, er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

a) „ítarleg vöktunargögn“: ítarleg vöktunargögn sem eru tilgreind fyrir fólksbifreiðar í 2. þætti B-hluta II. viðauka við 

reglugerð (ESB) 2019/631 og fyrir létt atvinnuökutæki í 2. þætti C-hluta III. viðauka við þá reglugerð, 

b) „samantekin vöktunargögn“: samantekin gögn sem eru tilgreind fyrir fólksbifreiðar í 1. þætti B-hluta II. viðauka við 

reglugerð (ESB) 2019/631 og fyrir létt atvinnuökutæki í 1. þætti C-hluta III. viðauka við þá reglugerð,  
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c) „gögn sem fást í raunverulegum akstri“: gögnin sem um getur í a- og b-lið liðar 3.1 og a- til g-lið og l-lið liðar 3.2 í XXII. 

viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151 sem fengin eru frá innbyggðum vöktunarbúnaði fyrir eldsneytis- og/eða 

orkunotkun. 

2. KAFLI 

SKÝRSLUGJÖF GAGNA Í SAMRÆMI VIÐ 7. GR. REGLUGERÐAR (ESB) 2019/631 

3. gr. 

Samantekin og ítarleg vöktunargögn 

1. Aðildarríki skulu tryggja viðhald, söfnun, eftirlit, sannprófun og tímanlega sendingu samantekinna og ítarlegra 

vöktunargagna til framkvæmdastjórnarinnar og Umhverfisstofnunar Evrópu. 

Aðildarríki skulu tryggja að tilnefndir tengiliðir þeirra bregðist tafarlaust við beiðnum Umhverfisstofnunar Evrópu um 

skýringar eða leiðréttingar á gögnum sem hafa verið send. 

2. Skýrslugjöf samanteknu og ítarlegu vöktunargagnanna skal fela í sér tvö aðskilin gagnasöfn fyrir fólksbifreiðar og létt 

atvinnuökutæki, eftir því sem við á, í samræmi við B-hluta II. viðauka við reglugerð (ESB) 2019/631 og C-hluta III. viðauka 

við þá reglugerð. 

3. Aðildarríki skulu senda samanteknu og ítarlegu vöktunargögnin á rafrænan hátt í miðlæga gagnasafnið sem Umhverf-

isstofnun Evrópu stýrir. Aðildarríki skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um sendingu gagnanna. 

4. gr. 

Bráðabirgðaútreikningur og gögn 

1. Framkvæmdastjórnin, ásamt Umhverfisstofnun Evrópu, skal tryggja, í samræmi við 4. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) 

2019/631, að sérhverjum framleiðanda og samlagi framleiðenda, sem bera ábyrgð á nýjum fólksbifreiðum eða léttum 

atvinnuökutækjum sem skráð eru í Sambandinu, sé tilkynnt um bráðabirgðaútreikninga á markmiðum sínum um sértæka losun 

og um meðaltal sértækrar losunar koltvísýrings og um gögnin sem aðildarríkin gefa skýrslu um. 

2. Tilkynna skal bráðabirgðaútreikningana og gögnin, sem um getur í 1. mgr., sérstaklega fyrir fólksbifreiðar og létt 

atvinnuökutæki og skulu þau fela í sér skráningar sem hægt er að eigna framleiðandanum á grundvelli nafns og auðkennis hans 

á heimsvísu. 

3. Miðlæga gagnasafnið, sem um getur í 4. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) 2019/631, skal fela í sér allar færslur gagna sem 

aðildarríkin gefa skýrslu um, að undanskildum verksmiðjunúmerum ökutækja. 

Umhverfisstofnun Evrópu skal geyma verksmiðjunúmer ökutækja í 20 ár frá þeim degi sem þeim var fyrst halað upp í miðlæga 

gagnasafnið eða í viðskiptagagnasafn Umhverfisstofnunar Evrópu. 

5. gr. 

Upplýsingar um framleiðanda 

Framleiðendur sem setja eða hyggjast setja fólksbifreiðar eða létt atvinnuökutæki, sem falla undir gildissvið reglugerðar (ESB) 

2019/631, á markað Sambandsins skulu tilkynna framkvæmdastjórninni án tafar eftirfarandi upplýsingar og um allar breytingar 

á þeim upplýsingum: 

a) nafn framleiðandans sem þeir tilgreina eða hyggjast tilgreina á samræmisvottorðunum, 

b) auðkenni framleiðandans á heimsvísu, sem samsvarar fyrstu þremur rittáknunum í verksmiðjunúmeri ökutækis, sem þeir 

tilgreina eða hyggjast tilgreina á samræmisvottorðunum,  
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c) að því er varðar tilkynninguna, sem um getur í annarri undirgrein 4. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) 2019/631, nafn og 

heimilisfang tengiliðarins sem kemur fram fyrir hönd framleiðandans sem senda á tilkynningu um bráðabirgðaútreikninga 

og gögn til. 

Nöfnin og heimilisföngin, sem um getur í c-lið, teljast til persónuupplýsinga í skilningi reglugerðar (ESB) 2018/1725. 

6. gr. 

Tilkynningar um villur í gögnunum sem notuð eru við bráðabirgðaútreikninga 

1. Ef framleiðandi sannprófar bráðabirgðagögnin, í samræmi við fyrstu undirgrein 5. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) 

2019/631, skal hann nota gagnasafnið sem Umhverfisstofnun Evrópu lætur í té í þeim tilgangi. 

2. Ef villa greinist í gagnasafninu skal framleiðandinn, ef unnt er, leiðrétta hana og tilgreina, með aðskilinni færslu í 

gagnasafninu fyrir hverja ökutækjaskráningu, sem ber yfirskriftina „Athugasemdir framleiðanda“, einn af eftirfarandi kóðum: 

a) kóða A, ef framleiðandinn hefur breytt skránni, 

b) kóða B, ef framleiðandinn getur ekki auðkennt ökutækið, 

c) kóða C, ef ökutækið fellur utan gildissviðs reglugerðar (ESB) 2019/631, 

d) kóða D, ef ökutæki í flokki N1 hefur verið eignað framleiðanda sem er framleiðandi fjölþrepa fullbúins ökutækis en ekki 

ófullbúna eða fullbúna grunnökutækisins. 

Að því er varðar b-lið telst ekki vera hægt að auðkenna ökutæki ef verksmiðjunúmer ökutækisins vantar eða það er greinilega 

rangt. 

3. Framleiðendur skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um allar villur í samræmi við 5. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) 

2019/631 með því að hala upp öllu leiðrétta gagnasafninu í viðskiptagagnasafnið. Þeir skulu einnig til upplýsingar senda rafrænt 

eintak af tilkynningunni á eftirfarandi tölvupóstföng: 

EC-CO2-LDV-implementation@ec.europa.eu 

og 

CO2-monitoring@eea.europa.eu 

4. Framleiðendur skulu tryggja að tengiliðir þeirra, sem eru tilnefndir í samræmi við c-lið 5. gr. þessarar reglugerðar, 

bregðist tafarlaust við beiðnum um skýringar á leiðréttingum frá framkvæmdastjórninni eða Umhverfisstofnun Evrópu. 

5. Ef framleiðandi hefur ekki tilkynnt framkvæmdastjórninni um neinar villur fyrir lok þriggja mánaða frestsins, sem kveðið 

er á um í 5. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) 2019/631, teljast bráðabirgðagildin, sem tilkynnt eru í samræmi við 4. mgr. 7. gr. 

þeirrar reglugerðar, vera endanleg gildi. 

7. gr. 

Skýrslugjöf gagna varðandi fjölþrepa fullbúin létt atvinnuökutæki 

Framleiðendur grunnökutækis, eins og um getur í lið 1.2.2 í III. viðauka við reglugerð (ESB) 2019/631, skulu senda gögnin, 

sem um getur í þeim lið, með rafrænum hætti í viðskiptagagnasafnið eigi síðar en innan þriggja mánaða frá því að þeim er 

tilkynnt um bráðabirgðagögnin í samræmi við 4. gr. þessarar reglugerðar.  
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8. gr. 

Skýrslugjöf varðandi NEDC-koltvísýringslosun að því er varðar 5. gr. reglugerðar (ESB) 2019/631 

1. Framleiðendur nýrra fólksbifreiða, sem skráðar eru á almanaksárunum 2021 eða 2022 með mæld NEDC-

koltvísýringsgildi undir 50 g CO2/km, eins og kveðið er á um í 5. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2017/1153, skulu gefa 

framkvæmdastjórninni skýrslu um þau mældu NEDC-koltvísýringsgildi, auk þess að senda henni tilkynninguna sem um getur í 

6. gr. þessarar reglugerðar. 

2. Framkvæmdastjórnin getur óskað eftir því að framleiðandinn leggi fram viðeigandi samræmisvottorð og 

gerðarviðurkenningarvottorð sem styðja við koltvísýringslosunargildin sem gefin eru upp. 

3. KAFLI 

SÖFNUN OG SKÝRSLUGJÖF GAGNA SEM FÁST Í RAUNVERULEGUM AKSTRI 

9. gr. 

Söfnun og skýrslugjöf framleiðenda á gögnum sem fást í raunverulegum akstri 

1. Framleiðendur skulu safna gögnum sem fást í raunverulegum akstri ásamt verksmiðjunúmerum nýrra fólksbifreiða og 

nýrra léttra atvinnuökutækja, sem eru skráð frá 1. janúar 2021 og útbúin innbyggðum vöktunarbúnaði fyrir eldsneytis- og/eða 

orkunotkun í samræmi við 4. gr. a reglugerðar (ESB) 2017/1151, nema eigandi ökutækisins neiti alfarið að gera þau gögn 

aðgengileg framleiðandanum eða viðurkenndum seljanda eða viðurkenndu viðgerðarverkstæði hans. 

2. Ef framleiðandinn safnar hvorki gögnum sem fást í raunverulegum akstri né verksmiðjunúmerum ökutækja með beinum 

gagnaflutningi úr ökutækinu skal framleiðandinn tryggja að gögnunum sé safnað og að viðurkenndur seljandi eða viðurkennt 

viðgerðarverkstæði hans safni og sendi gögnin til hans í hvert sinn sem ökutæki er fært til viðhalds eða viðgerðar eða til 

einhverrar annarrar íhlutunar, og að gögn séu lesin með raðtengi til að tengjast innbyggðu greiningarkerfi ökutækisins. 

Búnaðurinn eða skönnunartækið, sem notað er, skal hafa getu til að lesa gögnin eins og þau eru skráð í innbyggða 

vöktunarbúnaðinum fyrir eldsneytis- og/eða orkunotkun. Aflestur gagnanna skal vera án endurgjalds og ekki sæta neinum 

sérstökum skilyrðum. 

Framleiðandinn og, eftir atvikum, viðurkenndur seljandi eða viðurkennt viðgerðarverkstæði hans skulu tryggja að örugg 

samskiptaleið sé notuð við söfnun verksmiðjunúmera ökutækja. 

3. Hinn 1. apríl ár hvert, frá og með 2022, skal framleiðandi gefa framkvæmdastjórninni skýrslu um öll gögn sem fást í 

raunverulegum akstri ásamt verksmiðjunúmerum ökutækja sem safnað var á næstliðnu almanaksári, eins og tilgreint er í töflu  

1 í viðaukanum, með því að hala þeim upp í viðskiptagagnasafnið. 

Ef framleiðandi safnar á sama almanaksári mörgum skráningum sem vísa til sama verksmiðjunúmers ökutækis er það skráning 

gagna sem fást í raunverulegum akstri sem vísa til lengstu heildarvegalengdarinnar, sem farin er, sem gefa á skýrslu um. Safna 

skal gögnum, sem fást í raunverulegum akstri, fyrir tiltekið ökutæki í að hámarki 15 ár frá þeim degi sem Umhverfisstofnun 

Evrópu var fyrst gefin skýrsla um gögnin fyrir það ökutæki. 

Ef framleiðandi heldur því fram að ekki sé hægt að gefa skýrslu um gögn sem fást í raunverulegum akstri eða að einungis sé 

hægt að gefa skýrslu um hluta þeirra gagna skal hann senda yfirlýsingu þess efnis til framkvæmdastjórnarinnar og gera grein 

fyrir ástæðum þess. Yfirlýsingunni og rökstuðningnum skal halað upp í viðskiptagagnasafnið. 

4. Ákvæði 1., 2. og 3. mgr. gilda ekki um smærri framleiðendur eins og um getur í 11. mgr. 15. gr. reglugerðar  

(ESB) 2017/1151. 

10. gr. 

Söfnun og skýrslugjöf aðildarríkja á gögnum sem fást í raunverulegum akstri 

1. Aðildarríki skulu tryggja að aðilarnir eða fyrirtækin, sem um getur í 2. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/45/ESB, safni gögnum 

sem fást í raunverulegum akstri ásamt verksmiðjunúmerum nýrra fólksbifreiða og nýrra léttra atvinnuökutækja sem skráð eru 

frá og með 1. janúar 2021 og útbúin innbyggðum vöktunarbúnaði fyrir eldsneytis- og/eða orkunotkun í samræmi við 4. gr. a 

reglugerðar (ESB) 2017/1151.  
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Frá og með 20. maí 2023 skal gögnum sem fást í raunverulegum akstri safnað ásamt verksmiðjunúmerum ökutækja þegar gerð 

er prófun á aksturshæfni ökutækjanna, í samræmi við 5. gr. tilskipunar 2014/45/ESB, nema eigandi ökutækisins neiti alfarið að 

gera þau gögn aðgengileg. 

Aflestur gagna sem fást í raunverulegum akstri skal fara fram með því að nota búnað sem unnt er að tengja við skilflöt 

rafökutækisins, s.s. skönnunartæki eins og um getur í III. viðauka við tilskipun 2014/45/ESB. Búnaðurinn, sem er notaður, skal 

hafa getu til að lesa gögnin eins og þau eru skráð í innbyggða vöktunarbúnaðinum fyrir eldsneytis- og/eða orkunotkun. 

2. Frá og með 2022 skulu aðildarríkin tryggja að framkvæmdastjórnin fái skýrslu 1. apríl ár hvert um gögnin sem fást í 

raunverulegum akstri ásamt verksmiðjunúmerum ökutækja sem safnað var á næstliðnu almanaksári, eins og tilgreint er í töflu  

1 í viðaukanum, með því að hala þeim upp í miðlæga gagnasafnið. Ef engin slík gögn eru aðgengileg skal yfirlýsing þess efnis, 

að meðtöldum ástæðum þess að gögnin séu ekki aðgengileg, halað upp í miðlæga gagnasafnið. 

Aðildarríki skulu tryggja að gögnunum sem fást í raunverulegum akstri fyrir tiltekið ökutæki sé safnað í að hámarki 15 ár frá 

þeim degi sem Umhverfisstofnun Evrópu er fyrst gefin skýrsla um gögnin fyrir það ökutæki. 

Aðildarríkin og aðilarnir og fyrirtækin, sem bera ábyrgð á söfnun verksmiðjunúmera ökutækja, skulu tryggja að örugg 

samskiptaleið sé notuð við þá söfnun. 

11. gr. 

Skyldur að því er varðar vernd persónuupplýsinga 

1. Eftirfarandi aðilar sem bera ábyrgð á söfnun verksmiðjunúmera ökutækja ásamt gögnum sem fást beint frá ökutækjum í 

raunverulegum akstri skulu, með tilliti til söfnunar og vinnslu verksmiðjunúmeranna, teljast vera ábyrgðaraðilar viðeigandi 

gagna í skilningi 7. mgr. 4. gr. reglugerðar (ESB) 2016/679: 

a) framleiðendur ef um er að ræða beinan gagnaflutning frá ökutækjum til framleiðanda, 

b) viðurkenndir seljendur eða viðurkennd viðgerðarverkstæði, 

c) aðilar eða fyrirtæki sem bera ábyrgð á prófunum á aksturshæfni. 

Aðilarnir eða fyrirtækin skulu tryggja að þau uppfylli upplýsingaskylduna gagnvart eigendum ökutækja í hlutverki sínu sem 

skráðir aðilar, eins og sett er fram í 13. gr. þeirrar reglugerðar. 

2. Ef verksmiðjunúmer ökutækja eru fengin óbeint frá eiganda ökutækis, að því er varðar 3., 9. eða 10. gr., skulu aðildarríkin 

og, eftir atvikum, framleiðendur, sem ábyrgðaraðilar gagna, tryggja að þau uppfylli upplýsingaskylduna gagnvart eigendum 

ökutækja, eins og hún er sett fram í 14. gr. reglugerðar (ESB) 2016/679. 

3. Að því er þessa reglugerð varðar skulu Umhverfisstofnun Evrópu og framkvæmdastjórnin teljast vera ábyrgðaraðilar 

gagna í tengslum við söfnun og vinnslu verksmiðjunúmera ökutækja, sbr. þó ákvæðin sem sett eru fram í reglugerð  

(ESB) 2018/1725. 

4. Ekki er heimilt að nota verksmiðjunúmer ökutækja ásamt gögnum sem fást í raunverulegum akstri, sem safnað er í 

samræmi við 9. og 10. gr. þessarar reglugerðar, í neinum öðrum tilgangi en þeim sem tilgreindur er í 12. gr. reglugerðar  

(ESB) 2019/631. 

5. Einungis er heimilt að geyma verksmiðjunúmer ökutækja ásamt gögnum sem fást í raunverulegum akstri, sem safnað er í 

samræmi við 9. og 10. gr., í eftirfarandi tíma: 

a) hjá framleiðendum þar til gefin hefur verið skýrsla um gögnin í samræmi við 3. mgr. 9. gr., 

b) hjá viðurkenndum seljendum og viðurkenndum viðgerðarverkstæðum þar til gögnin hafa verið send til framleiðandans í 

samræmi við 2. mgr. 9. gr., 

c) hjá aðilum og fyrirtækjum sem bera ábyrgð á prófunum á aksturshæfni þar til gögnin hafa verið send til 

Umhverfisstofnunar Evrópu eða til yfirvaldsins sem aðildarríkin tilnefna til að annast skýrslugjöf gagna fyrir 

Umhverfisstofnun Evrópu í samræmi við 2. mgr. 10. gr., 

d) hjá yfirvöldum sem aðildarríkin tilnefna til að annast skýrslugjöf gagna, sem fást í raunverulegum akstri, fyrir 

Umhverfisstofnun Evrópu þar til skýrsla hefur verið gefin um þau gögn í samræmi við 2. mgr. 10. gr.,  
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e) hjá Umhverfisstofnun Evrópu þar til 20 árum frá þeim degi sem gögnunum er fyrst halað upp í viðskiptagagnasafnið í 

samræmi við 3. mgr. 9. gr. eða í miðlæga gagnasafnið í samræmi við 2. mgr. 10. gr. 

12. gr. 

Birting gagna sem fást í raunverulegum akstri 

Frá og með desember 2022 skal framkvæmdastjórnin ár hvert birta samantekin gagnasöfn þar sem nafnleyndar er gætt sem eru 

aðskilin fyrir fólksbifreiðar og létt atvinnuökutæki sem knúin eru brunahreyfli og tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri hleðslu 

(OVC-HEV) í sömu flokkum, þ.m.t. eftirfarandi gögn frá hverjum framleiðanda: 

a) meðaleldsneytisnotkun (l/100 km) á grundvelli gagna sem gefin er skýrsla um skv. 9. og 10. gr., 

b) meðalraforkunotkun (kWh/100 km) á grundvelli gagna sem gefin er skýrsla um skv. 9. og 10. gr., 

c) meðalkoltvísýringslosun (g/km) sem er reiknuð út á grundvelli gagna sem gefin er skýrsla um skv. 9. og 10. gr.,  

d) munur á meðaleldsneytisnotkuninni, sem um getur í a-lið, og meðalgildum eldsneytisnotkunarinnar sem skráð eru í 

samræmisvottorðum sömu ökutækja þar sem gefin hefur verið skýrsla um gögn sem fást í raunverulegum akstri, 

e) munur á meðalraforkunotkuninni, sem um getur í b-lið, og meðalgildum raforkunotkunarinnar sem skráð eru í 

samræmisvottorðum sömu ökutækja þar sem gefin hefur verið skýrsla um gögn sem fást í raunverulegum akstri, 

f) munur á meðalkoltvísýringslosun (g/km), sem er reiknuð út í samræmi við c-lið, og meðalgildum koltvísýringslosunar sem 

skráð eru í samræmisvottorðum sömu ökutækja þar sem gefin hefur verið skýrsla um gögn sem fást í raunverulegum akstri. 

Ákvæði b- og e-liðar gilda einungis að því er varðar tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri hleðslu. 

13. gr. 

Endurskoðun 

Framkvæmdastjórnin skal, á grundvelli matsins sem um getur í fyrstu undirgrein 3. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) 2019/631, 

endurskoða framkvæmd 9.–12. gr. þessarar reglugerðar, einkum að teknu tilliti til eftirfarandi: 

a) fjölda ökutækja með búnað fyrir beinan gagnaflutning, 

b) nauðsynjar á áframhaldandi vöktun og skýrslugjöf framleiðenda á gögnum sem fást í raunverulegum akstri, 

c) tímabilsins á meðan vakta þarf og gefa skýrslu um gögn sem fást í raunverulegum akstri, 

d) viðeigandi stig samantekinna gagna sem framkvæmdastjórnin á að birta skv. 12. gr. þessarar reglugerðar. 

4. KAFLI 

VÖKTUN OG SKÝRSLUGJÖF GAGNA SEM FÁST ÚR PRÓFUNUM SEM GERÐAR ERU Í SAMRÆMI VIÐ REGLUGERÐ 

(ESB) 2017/1151 

14. gr. 

Prófunargögn 

1. Gerðarviðurkenningaryfirvöld skulu tryggja að gögnin, sem tilgreind eru í töflu 2 í viðaukanum, séu skráð fyrir hverja 

prófun 1 sem gerð er í samræmi við XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151. 
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2. Hala skal skráðu gögnunum upp á dulkóðuðu sniði á sérstakan netþjón framkvæmdastjórnarinnar. Ef gögnunum er halað 

upp á réttan hátt skal staðfesting á móttöku send frá netþjóni framkvæmdastjórnarinnar til aðilans sem annaðist upphalið. 

3. Prófunargögnin skulu ekki birt. 

15. gr. 

Niðurfelling 

1. Framkvæmdarreglugerðir (ESB) nr. 1014/2010 og (ESB) nr. 293/2012 falla úr gildi frá og með 1. mars 2021. 

2. Framkvæmdarreglugerðir (ESB) 2017/1152 og (ESB) 2017/1153 falla úr gildi frá og með 1. janúar 2025. 

16. gr. 

Gildistaka 

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 4. mars 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

1. Söfnun og skýrslugjöf gagna sem fást í raunverulegum akstri ásamt verksmiðjunúmerum ökutækja í samræmi við 

9. og 10. gr. 

Tafla 1 

Gögn sem gefa á skýrslu um í samræmi við 9. og 10. gr. 

Mæliþáttur Mælieining Ökutæki í flokkum M1 og N1 

  

Ökutæki sem hafa einungis 

brunahreyfil og tvinnrafökutæki 

sem ekki eru ætluð fyrir ytri 

hleðslu (1) 

Tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri 

hleðslu (2) 

Verksmiðjunúmer ökutækis - √ √ 

Heildarmagn eldsneytisnotkunar (á endingartíma) l √ √ 

Heildarvegalengd sem farin er (á endingartíma) km √ √ 

Heildarmagn eldsneytisnotkunar við rekstur í 

afhleðsluham (á endingartíma) 

l _ √ 

Heildarmagn eldsneytisnotkunar við valkvæð 

rekstrarskilyrði sem auka hleðslu (á endingartíma) 

l _ √ 

Heildarvegalengd sem farin er við rekstur í 

afhleðsluham með hreyfilinn ekki í gangi (á 

endingartíma) 

km _ √ 

Heildarvegalengd sem farin er við rekstur í 

afhleðsluham með hreyfilinn í gangi (á 

endingartíma) 

km _ √ 

Heildarvegalengd sem farin er við valkvæð 

rekstrarskilyrði sem auka hleðslu (á endingartíma) 

km _ √ 

Heildarorka úr dreifikerfi í rafgeymi (á 

endingartíma) 

kWh _ √ 

(1) Einungis knúin með jarðefnadísilolíu, lífdísilolíu, bensíni, etanóli eða með samsetningu af þessum eldsneytistegundum. 

(2) Knúin með raforku og jarðefnadísilolíu, lífdísilolíu, bensíni eða etanóli. 

2. Skýrslugjöf gagna í samræmi við 14. gr. 

Gefa skal skýrslu um eftirfarandi mæliþætti fyrir hvern brúunarhóp, þ.e. fyrir hálosandi ökutæki (VH) og, eftir atvikum, 

láglosandi ökutæki (VL) eða ökutæki M fyrir prófanir 1 sem gerðar eru í samræmi við XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 

2017/1151. 

Nema annað sé tekið fram í töflu 2, ef fleiri en ein prófun 1 er gerð á hálosandi eða láglosandi ökutæki, skal gefa skýrslu um 

prófunargögnin í samræmi við eftirfarandi: 

a) ef um er að ræða tvær prófanir 1, prófunargögn fyrir prófun 1 með mestu mældu koltvísýringslosunina (blandaður akstur), 

b) ef um er að ræða þrjár prófanir 1, prófunargögn fyrir prófun 1 með miðgildi af mældri koltvísýringslosun (blandaður 

akstur).  
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Tafla 2 

Prófunargögn fyrir prófun 1 

Nr. Mæliþættir Mælieining 

Heimild (nema annað sé 

tekið fram eru allar 

tilvísanir í reglugerð (ESB) 

2017/1151) 

Athugasemdir 

1 Auðkenni brúunarhóps - Ákvæði 0. liðar  

II. þáttar 

gerðarviðurkenningarvo

ttorðsins í 4. viðbæti við 

I. viðauka 

Leggja skal fram gögn fyrir hvern 

gerðarviðurkenndan brúunarhóp 

2 Aðalauðkenni 

brúunarhóps (eftir 

atvikum) 

- - Tilgreina skal aðalauðkenni brúunarhóps ef 

prófunargögnin hafa verið ákvörðuð fyrir 

annan brúunarhóp 

3 Rýmkun 

gerðarviðurkenningar 

- EB-gerðarviður-

kenningarvottorð 

0 = nei | 1 = já – ef prófunin er gerð í þeim 

tilgangi að rýmka gerðarviðurkenningu 

4 Tegund knúningsafls -  Ökutæki sem hafa einungis brunahreyfil, 

tvinnrafökutæki ætlað fyrir ytri hleðslu, 

tvinnrafökutæki sem ekki er ætlað fyrir ytri 

hleðslu 

5 Ökutækjaflokkur og 

undirflokkur 

 Liður 0.4 í 3. viðbæti 

við I. viðauka 

M1 eða N1 í undirflokki 1, 2 eða 3 

6 Gerð kveikju  Liður 3.2.1.1 í 3. 

viðbæti við I. viðauka 

Rafkveikja eða þjöppukveikja 

7 Fjöldi strokka - Liður 3.2.1.2 í 3. 

viðbæti við I. viðauka 

Ef fjöldinn er ekki tilgreindur er staðlaður 

fjöldi fjórir 

8 Slaglengd hreyfils mm Liður 3.2.1.2.2 í 3. 

viðbæti við I. viðauka 

 

9 Slagrými hreyfils cm3 Liður 3.2.1.3 í 3. 

viðbæti við I. viðauka 

 

10 Málafl hreyfils kW Liður 3.2.1.8 í 3. 

viðbæti við I. viðauka 

 

11 Snúningshraði hreyfils 

við málafl 

min-1 Liður 3.2.1.8 í 3. 

viðbæti við I. viðauka 

Snúningshraði hreyfils við hámarksnettóafl 

12 Tegund eldsneytis - Liður 3.2.2.1 í 3. 

viðbæti við I. viðauka 

Dísilolía/bensín/fljótandi 

jarðolíugas/jarðgas eða 

lífmetan/etanól(E85)/lífdísilolía/vetni 

13 Tvíeldsneytisökutæki - Liður 3.2.2.4 í 3. 

viðbæti við I. viðauka 

0 = nei | 1 = já 

Ef um er að ræða tvíeldsneytisökutæki skal 

leggja fram prófunarniðurstöður fyrir 

báðar tegundir eldsneytis (tvö 

innsláttarform) 
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14 Hámarksafköst hverrar 

rafvélar (P0, P1, P2, P2 

stjörnugír, P3  

eða P4) (*) 

kW Liður 3.3.1.1.1 í 3. 

viðbæti við I. viðauka 

Tvinnrafökutæki ætlað fyrir ytri hleðslu og 

tvinnrafökutæki sem ekki er ætlað fyrir ytri 

hleðslu 

15 Fjöldi hólfa í 

endurhlaðanlega 

raforkugeymslukerfinu 

- Liður 3.3.2.1 í 3. 

viðbæti við I. viðauka 

Tvinnrafökutæki ætlað fyrir ytri hleðslu og 

tvinnrafökutæki sem ekki er ætlað fyrir ytri 

hleðslu 

16 Rýmd neyslurafgeymis Ah Liður 3.4.4.5 í 3. 

viðbæti við I. viðauka 

Rýmd lágspennurafgeymis 

17 Nafnspenna 

riðstraumsrafala 

V Liður 3.4.4.5 í 3. 

viðbæti við I. viðauka 

Nafnspenna riðstraumsrafala 

(skyldubundið fyrir ökutæki sem hafa 

einungis brunahreyfil) 

18 Hjólbarðastærð 

(framan/aftan) 

- Liður 3.5.7.1 

Mæliþættir fyrir 

prófunarökutæki, í 3. 

viðbæti við I. viðauka 

Kóði (t.d. P195/55R1685H) hjólbarða á 

prófunarökutækinu 

19 Ökumótstöðustuðull F0 N Liður 3.5.7.1 í 3. 

viðbæti við I. viðauka 

Hálosandi ökutæki og láglosandi ökutæki 

(ef við á) 

20 Ökumótstöðustuðull F1 N/(km/klst.) Liður 3.5.7.1 í 3. 

viðbæti við I. viðauka 

Hálosandi ökutæki og láglosandi ökutæki 

(ef við á) 

21 Ökumótstöðustuðull F2 N/(km/klst.)2 Liður 3.5.7.1 í 3. 

viðbæti við I. viðauka 

Hálosandi ökutæki og láglosandi ökutæki 

(ef við á) 

22 Gerð gírkassa - Liður 4.5.1 í 3. viðbæti 

við I. viðauka 

sjálfskiptur/beinskiptur/samfelld stiglaus 

skipting (CVT)/stjörnugír 

23 Gírhlutföll - Liður 4.6 í 3. viðbæti 

við I. viðauka 

Aðskilið fyrir hvern gír 

24 Endanlegt drifhlutfall 

eða drifhlutföll 

- Liður 4.6 í 3. viðbæti 

við I. viðauka 

Ef ökutækið hefur fleiri en eitt ásdrif skal 

færa inn gildi, aðskilið fyrir hvern gír 

25 Gildi fyrir 

viðbótaröryggisbil 

(ASM) 

% Liður 4.6.1.7.1 í 3. 

viðbæti við I. viðauka 

Gefa skal skýrslu um gildi þegar þau eru 

notuð í útreikningi á gírskiptingu 

26 Knúin hjól - Liður 1.7 í 4. viðbæti 

við I. viðauka 

Tvíhjóladrif, fjórhjóladrif 

27 Koltvísýringslosun í 

afhleðsluham 

(blandaður akstur) 

gCO2/km Liður 2.5.3.2 í 4. 

viðbæti við I. viðauka 

Einungis tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri 

hleðslu 

Ef um er að ræða tvær eða þrjár prófanir 

skulu allar niðurstöður uppgefnar. 

28 Koltvísýringslosun í 

vegnum, blönduðum 

akstri (mæld) 

gCO2/km Liður 2.5.3.3 í 4. 

viðbæti við I. viðauka 

Einungis tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri 

hleðslu 

Ef um er að ræða tvær eða þrjár prófanir 

skulu allar niðurstöður uppgefnar. 

29 Koltvísýringslosun í 

vegnum, blönduðum 

akstri (yfirlýst) 

gCO2/km Liður 2.5.3.3 í 4. 

viðbæti við I. viðauka 

Einungis tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri 

hleðslu 
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30 Jafngildi fullrar 

rafdrægni (EAER) í 

blönduðum akstri 

km Liður 2.5.3.7.2 Jafngild, 

full rafdrægni (EAER), í 

4. viðbæti við I. viðauka 

Einungis tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri 

hleðslu 

31 Lausagangshraði 

hreyfils 

min-1 Liður 1.1.2 í 8. viðbæti 

a við I. viðauka 

Lausagangshraði við heit skilyrði 

32 Willans-stuðlar fyrir 

brunahreyfil fyrir 

koltvísýringslosun 

gCO2/MJ Liður 1.1.3 í 8. viðbæti 

a við I. viðauka 

Gildi í samræmi við töflu A6, viðb.2/3, sem 

notuð eru við leiðréttingu fyrir 

hleðslujafnvægi endurhlaðanlegs 

raforkugeymslukerfis 

33 Rýmd endurhlaðanlegs 

raforkugeymslukerfis 

með drifrafgeymi 

Ah Liður 1.1.10 í 8. viðbæti 

a við I. viðauka 

Tvinnrafökutæki ætlað fyrir ytri hleðslu og 

tvinnrafökutæki sem ekki er ætlað fyrir ytri 

hleðslu 

34 Tegund tækni fyrir 

endurhlaðanlegt 

raforkugeymslukerfi 

með drifrafgeymi 

- Liður 1.1.10 í 8. viðbæti 

a við I. viðauka 

Tvinnrafökutæki ætlað fyrir ytri hleðslu og 

tvinnrafökutæki sem ekki er ætlað fyrir ytri 

hleðslu 

35 Nafnspenna eða 

tímaröð fyrir 

endurhlaðanlegt 

raforkugeymslukerfi 

með drifrafgeymi 

V Liður 1.1.10 í 8. viðbæti 

a við I. viðauka 

Tvinnrafökutæki ætlað fyrir ytri hleðslu og 

tvinnrafökutæki sem ekki er ætlað fyrir ytri 

hleðslu 

Nafngildi eða tímaröðunargildi sem notuð 

eru við prófunina (20Hz) 

36 Prófunarmassi kg Liður 1.2.1 fyrir 

hálosandi ökutæki og 

liður 1.3.1 fyrir 

láglosandi ökutæki í 8. 

viðbæti a við I. viðauka 

Hálosandi ökutæki og láglosandi ökutæki 

(ef við á) 

37 Fjöldi ása vegkeflis við 

prófun 

- Liður 2.1 í 8. viðbæti a 

við I. viðauka 

Stilling vegkeflis við prófun 1 (einn ás, tveir 

ásar) fyrir hálosandi ökutæki eða 

láglosandi ökutæki 

38 Straumur rið-

straumsrafala (jafn-

straumur-jafnstraum-

sumriðill – lág-

spennumegin – ef um er 

að ræða tvinnraföku-

tæki sem ekki eru ætluð 

fyrir ytri hleðslu og 

tvinnrafökutæki ætluð 

fyrir ytri hleðslu) 

A Eins og mælt er í  

prófun 1 

Mörg gildi: 1 Hz, 0,1 A nákvæmni, ytri 

mælibúnaður samstilltur við vegkeflið 

39 Margfaldandi/samleggj

andi endurnýjun-

arstuðull Ki 

- Liður 2.1.1.2.1 í 8. 

viðbæti a við I. viðauka 

Að því er varðar koltvísýringslosun frá 

ökutækjum, sem eru ekki með kerfi sem 

endurnýjar sig reglubundið, er þetta gildi 

jafnt og 1 

40 Mæligildi koltvísýrings 

í lágfasa 

gCO2/km Liður 2.1.1.2.1 í 8. 

viðbæti a við I. viðauka 

Óleiðrétt mæligildi MCO2.p.1 í lágfasa (gildi í 

hleðsluham ef um er að ræða 

tvinnrafökutæki sem ekki er ætlað fyrir ytri 

hleðslu og tvinnrafökutæki ætlað fyrir ytri 

hleðslu). 

41 Mæligildi koltvísýrings 

í miðfasa 

gCO2/km Liður 2.1.1.2.1 í 8. 

viðbæti a við I. viðauka 

Óleiðrétt mæligildi MCO2.p.1 í miðfasa (gildi 

í hleðsluham ef um er að ræða 

tvinnrafökutæki sem ekki er ætlað fyrir ytri 

hleðslu og tvinnrafökutæki ætlað fyrir ytri 

hleðslu). 

42 Mæligildi koltvísýrings 

í háfasa 

gCO2/km Liður 2.1.1.2.1 í 8. 

viðbæti a við I. viðauka 

Óleiðrétt mæligildi MCO2.p.1 í háfasa (gildi í 

hleðsluham ef um er að ræða 

tvinnrafökutæki sem ekki er ætlað fyrir ytri 

hleðslu og tvinnrafökutæki ætlað fyrir ytri 

hleðslu). 

43 Mæligildi koltvísýrings 

í hæsta fasa 

gCO2/km Liður 2.1.1.2.1 í 8. 

viðbæti a við I. viðauka 

Óleiðrétt mæligildi MCO2.p. 1 í hæsta fasa 

(gildi í hleðsluham ef um er að ræða 

tvinnrafökutæki sem ekki er ætlað fyrir ytri 

hleðslu og tvinnrafökutæki ætlað fyrir ytri 

hleðslu). 
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44 Mæligildi koltvísýrings 

(blandaður akstur) 

gCO2/km Liður 2.1.1.2.1 í 8. 

viðbæti a við I. viðauka 

Óleiðrétt mæligildi MCO2.c.1 í heilli lotu 

(gildi í hleðsluham ef um er að ræða 

tvinnrafökutæki sem ekki er ætlað fyrir ytri 

hleðslu og tvinnrafökutæki ætlað fyrir ytri 

hleðslu). Ef um er að ræða tvær og þrjár 

prófanir skulu allar mældar niðurstöður 

uppgefnar. 

45 Mæligildi koltvísýrings 

leiðrétt (blandaður 

akstur) 

gCO2/km Liður 2.1.1.2.1 í 8. 

viðbæti a við I. viðauka 

Mæld koltvísýringslosun í blönduðum akstri 

fyrir ökutæki H og L eftir allar viðeigandi 

leiðréttingar, MCO2,C,5. Ef um er að ræða 

tvær og þrjár prófanir skulu allar mældar 

leiðréttar niðurstöður uppgefnar. Þetta er 

hleðsluhamur ef um er að ræða 

tvinnrafökutæki ætlað fyrir ytri hleðslu og 

tvinnrafökutæki sem ekki er ætlað fyrir ytri 

hleðslu. 

46 Yfirlýst gildi 

koltvísýrings 

gCO2/km Liður 2.1.1.2.1 í 8. 

viðbæti a við I. viðauka 

Yfirlýst gildi framleiðanda 

47 Leiðréttingarstuðull 

ATCT-hóps 

- Liður 2.1.1.2.2 í 8. 

viðbæti a við I. viðauka 

Leiðréttingarstuðull ATCT-hóps (14 °C 

leiðrétting) 

48 Eldsneytisnotkun í 

prófun 1 eins og hún er 

skráð í innbyggða 

vöktunarbúnaðinum 

fyrir eldsneytisnotkun. 

l Liður 2.1.1.3.1 í 8. 

viðbæti a við I. viðauka 

Eldsneytisnotkun við prófun (gildi í 

hleðsluham ef um er að ræða 

tvinnrafökutæki sem ekki er ætlað fyrir ytri 

hleðslu og tvinnrafökutæki ætlað fyrir ytri 

hleðslu). Ef um er að ræða tvær og þrjár 

prófanir skulu allar niðurstöður uppgefnar. 

49 Skrárnúmer 

umbreytingarlotunnar 

- Liður 2.1.1.4.1,4 í 8. 

viðbæti a við I. viðauka 

Fyrir tvinnrafökutæki ætlað fyrir ytri 

hleðslu skal tilgreina skrárnúmer 

umbreytingarlotunnar 

50 Nafnspenna í 

endurhlaðanlegu 

raforkugeymslukerfi 

V Liður 1.1.10 í 8. viðbæti 

a við I. viðauka 

Fyrir lágspennurafgeymi eins og lýst er í 2. 

viðbæti við 6. undirviðauka við XXI. 

viðauka 

51 Leiðrétting fyrir 

hleðslujafnvægi 

endurhlaðanlegs 

raforkugeymslukerfis 

(RCB) 

  Leiðrétting framkvæmd? 

0 = nei | 1 = já 

52 Leiðréttingarstuðull 

fyrir hleðslujafnvægi 

endurhlaðanlegs 

raforkugeymslukerfis 

(g/km)/(Wh/km) Liður 2.1.1.2.1 í 8. 

viðbæti a við I. viðauka 

Tvinnrafökutæki sem ekki er ætlað fyrir ytri 

hleðslu og tvinnrafökutæki ætlað fyrir ytri 

hleðslu 

53 Eldsneytisnotkun l/100 km Ákvarðað í samræmi 

við 6. lið 7. 

undirviðauka við XXI. 

viðauka og með notkun 

niðurstaðna á 

markgildalosun og 

koltvísýringslosun í 2. 

þrepi í töflu A7/1. 

Ójöfnuð eldsneytisnotkun í prófun 1 fyrir 

prófunarökutæki H og, eftir atvikum, 

ökutæki L. Ef um er að ræða tvær eða þrjár 

prófanir skal gefa skýrslu um öll gildin. 

54 Tími sek. Eins og mælt er í  

prófun 1 

Mörg gildi: gögn frá innbyggðu 

greiningarkerfi (OBD) og vegkefli, 1 Hz 
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55 Hraðamynstur 

(fræðilegt) 

km/klst. Eins og notað er í 

prófun 1 

Mörg gildi: 1 Hz, 0,1 km/klst. nákvæmni Ef 

ekki er gefið upp neitt hraðasnið gildir 

hraðasniðið sem gefið er upp í 6. lið  

1. undirviðauka við XXI. viðauka og einkum 

töflur A1/7-A1/9, A1/11 og A1/12 

56 Hraðasnið 

(raunverulegt) 

km/klst. Eins og mælt er í  

prófun 1 

Mörg gildi: Gögn frá innbyggðu 

greiningarkerfi (OBD) og vegkefli, 1 Hz og 

10 Hz, 0,1 km/klst. nákvæmni 

57 Gírar (fræðilegir) - Eins og notað er í 

prófun 1, á grundvelli 

útreikninga sem 

skilgreindir eru í 2. 

undirviðauka við XXI. 

viðauka 

Mörg gildi: 1Hz. Skyldubundið fyrir 

ökutæki með handskiptingu 

58 Snúningshraði hreyfils snún./mín. Eins og mælt er í  

prófun 1 

Mörg gildi: 1 Hz, 10 snún./mín. nákvæmni 

frá innbyggðu greiningarkerfi 

59 Hitastig kælivökva 

hreyfils 

°C Eins og mælt er í  

prófun 1 

Mörg gildi: Gögn frá innbyggðu 

greiningarkerfi, 1 Hz, 1 °C nákvæmni 

60 Straumur 

neyslurafgeymis 

A Eins og mælt er í  

prófun 1 

Mörg gildi: 1 Hz, 0,1 A nákvæmni, ytri 

mælibúnaður samstilltur við vegkeflið 

61 Útreiknuð hleðsla - Eins og mælt er í  

prófun 1 

Mörg gildi: Gögn frá innbyggðu 

greiningarkerfi, a.m.k. 1 Hz (hærri tíðni 

möguleg, 1% nákvæmni) prófunarmæling 

62 Rafstraumur í 

endurhlaðanlegu 

raforkugeymslukerfi 

með drifrafgeymi 

A Eins og mælt er í  

prófun 1 

20 Hz tímaraðargildi sem notuð eru við 

prófun eða prófanir sem eru endurgerðar 

við 1 Hz 

Skyldubundið fyrir tvinnrafökutæki sem ekki 

er ætlað fyrir ytri hleðslu og 

tvinnrafökutæki ætlað fyrir ytri hleðslu 

63 Eldsneytisstreymi 

hreyfils 

g/s Eins og mælt er í  

prófun 1 

Augnabliksmerki skráð fyrir prófun (gildi í 

hleðsluham ef um er að ræða 

tvinnrafökutæki sem ekki er ætlað fyrir ytri 

hleðslu og tvinnrafökutæki ætlað fyrir ytri 

hleðslu). 

64 Eldsneytisstreymi 

hreyfils 

l/klst. Eins og mælt er í  

prófun 1 

Sama og hér að framan 

65 Eldsneytisstreymi 

ökutækis 

g/s Eins og mælt er í  

prófun 1 

Sama og hér að framan 

66 Aflferill við fullt álag í 

tengslum við ökutæki 

með brunahreyfil 

kW á móti 

snún./mín. 

Yfirlýsing framleiðanda Aflferillinn við fullt álag á 

snúningshraðasviði hreyfils frá nidle til nrated 

eða nmax , eða ndv (ngvmax) × vmax, eftir því 

hvort er hærra 

67 Upphaflegt 

hleðsluástand 

endurhlaðanlegs 

raforkugeymslukerfis 

með drifrafgeymi 

% Yfirlýsing framleiðanda Upphaflegt hleðsluástand endurhlaðanlegs 

raforkugeymslukerfis með drifrafgeymi í 

hleðsluham (fyrir tvinnrafökutæki ætlað 

fyrir ytri hleðslu og tvinnrafökutæki sem 

ekki er ætlað fyrir ytri hleðslu) 
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68 Eldsneytiseyðsla 

hreyfils í lausagangi 

g/s Yfirlýsing framleiðanda Eldsneytiseyðsla í lausagangi við heit 

skilyrði 

69 Hámarksafl 

riðstraumsrafala 

kW Yfirlýsing framleiðanda  

70 Nýtni riðstraumsrafala - Yfirlýsing framleiðanda Staðalgildi = 0,67 

71 Snúningsvægisbreytir - Yfirlýsing framleiðanda 0 = nei, 1 = já. Notar ökutækið 

snúningsvægisbreyti? 

72 Eldsneytissparnaðargír 

fyrir sjálfskiptingu 

- Yfirlýsing framleiðanda 0 = nei, 1 = já 

73 Hverfilforþjappa eða 

forþjappa 

- Yfirlýsing framleiðanda 0 = nei | 1 = já – Er hreyfillinn útbúinn 

einhvers konar hleðslukerfi? 

74 Ræsing-stöðvun - Yfirlýsing framleiðanda 0 = nei | 1 = já – Er ökutækið útbúið 

stöðvunar-/ræsingarkerfi? 

75 Endurheimt hemlaorku - Yfirlýsing framleiðanda 0 = nei | 1 = já – Er ökutækið útbúið tækni 

til að endurheimta orku? 

76 Breytileg ventilstýring - Yfirlýsing framleiðanda 0 = nei | 1 = já – Er hreyfillinn með 

breytilega ventilstýringu? 

77 Hitastýring - Yfirlýsing framleiðanda 0 = nei | 1 = já – Er ökutækið útbúið tækni 

sem stýrir hitastigi gírkassans með virkum 

hætti? 

78 Bein innsprautun/ 

eldsneytisinnsprautun í 

soggöng 

- Yfirlýsing framleiðanda 0 = eldsneytisinnsprautun í soggöng |  

1 = bein innsprautun 

79 Þunnbruni - Yfirlýsing framleiðanda 0 = nei | 1 = já – Er hreyfillinn með 

þunnbruna? 

80 Strokkur gerður óvirkur - Yfirlýsing framleiðanda 0 = nei | 1 = já – Er hreyfillinn með kerfi 

sem gerir strokk óvirkan? Ef svarið er já 

skal einnig gefa upp hlutfall virkra strokka 

81 Útblásturshringrás - Yfirlýsing framleiðanda 0 = nei | 1 = já – Er ökutækið útbúið ytri 

útblásturshringrás? 

82 Agnasía - Yfirlýsing framleiðanda 0 = nei | 1 = já – Er ökutækið útbúið 

agnasíu? 

83 Valvís afoxun með 

hvata 

- Yfirlýsing framleiðanda 0 = nei | 1 = já – Er ökutækið útbúið kerfi 

fyrir valvísa afoxun með hvata? 

84 Hvati með NOx-

bindingu 

- Yfirlýsing framleiðanda 0 = nei | 1 = já – Er ökutækið útbúið hvata 

með NOx-bindingu? 
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85 Lögun tvinnökutækis 

(P0, P1, P2, P2 

stjörnugír, P3 eða  

P4) (*) 

- Yfirlýsing framleiðanda Er ökutækið útbúið rafvél sem notuð er til 

að knýja ökutækið og raforkuframleiðslu í 

stöðunni P0, P1, P2, P2 stjörnugír, P3 eða 

P4 eða samsetningu þeirra? 

86 Hámarkssnúningsvægi 

hverrar rafvélar (P0, P1, 

P2, P2 stjörnugír, P3 

eða P4) (*) 

Nm Yfirlýsing framleiðanda  

87 Fyrir hverja rafvél 

hlutfallið á milli 

snúningshraða og 

viðmiðunar-

snúningshraða (P0, P1, 

P2, P2 stjörnugír, P3 

eða P4) (*) 

- Yfirlýsing framleiðanda  

88 Fríhjólunarvirkni með 

hreyfilinn í gangi 

- Yfirlýsing framleiðanda Já/nei Hefur ökutækið fríhjólunarvirkni 

með hreyfilinn í lausagangi (hreyfillinn er 

látinn ganga í lausagangi þegar ökutækið 

fríhjólar til þess að spara eldsneyti)? 

89 Fríhjólunarvirkni án 

hreyfilafls 

- Yfirlýsing framleiðanda Já/nei Hefur ökutækið fríhjólunarvirkni án 

hreyfilafls (hreyfillinn er látinn slökkva á 

sér á meðan ökutækið fríhjólar til þess að 

spara eldsneyti)? 

90 Ökutækið er ófullbúið - Yfirlýsing framleiðanda 0 = Nei | 1 = Já – Er ökutækið ófullbúið? 

91 Massi ökutækis sem er 

tilbúið til aksturs 

kg Liður 1.1 í 4. viðbæti 

við I. viðauka 

Massi ökutækis sem er tilbúið til aksturs 

(MRO) fyrir hálosandi ökutæki og 

láglosandi ökutæki (ef við á) 

92 Takmörkun á hraða 

ökutækis 

km/klst. Liður 1.2.3 Mæliþættir 

fyrir val á lotu í 8. 

viðbæti a við I. viðauka 

Tilgreina skal hvort notuð var takmörkun á 

hraða (og gildi hans) í prófun 1 fyrir 

hálosandi ökutæki og láglosandi ökutæki 

(ef við á) 

93 Hámarkshraði 

ökutækisins 

km/klst. Liður 1.2.3 Mæliþættir 

fyrir val á lotu í 8. 

viðbæti a við I. viðauka 

Tilgreina skal hámarkshraða ökutækisins 

fyrir hálosandi ökutæki og láglosandi 

ökutæki (ef við á) 

94 Viðbótarupplýsingar 

varðandi útreikning á 

gírskiptingu 

min-1 Liður 1.2.4 Gírskipting í 

8. viðbæti a við I. 

viðauka 

Einungis fyrir ökutæki með handskiptingu 

Upplýsingar um n_min drive 

(*) P0: rafvélin er tengd drifreim hreyfilsins og hefur því snúningshraða hreyfils sem viðmiðunarsnúningshraða. 

P1: rafvélin er tengd sveifarás hreyfilsins og hefur því snúningshraða hreyfils sem viðmiðunarsnúningshraða. 
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P2: rafvélin er uppsett beint fyrir framan gírskiptinguna (gírkassann eða samfelldu, stiglausu skiptinguna) og hefur því innhraða 

gírskiptingar sem viðmiðunarsnúningshraða. 

P2 stjörnugír: rafvélin er tengd gírnum í stjörnuhjólasamstæðu sem er hvorki tengd brunahreyflinum né ásdrifinu sem vísað er til hér sem 

stjörnugírsmegin. Í þessu tilviki er hraðahlutfallið, sem á að tilgreina, hlutfallið á milli rafvélarinnar og snúningshraða stjörnugírsins 

(viðmiðunarsnúningshraði) sem endurspeglar áhrif hraðaaukningar/hraðaniðurfærslu á niðurfærslugírinn. 

P3: rafvélin er uppsett beint fyrir framan ásdrif drifáss og hefur því snúningshraða endanlega drifsins sem viðmiðunarsnúningshraða (þetta 

tekur til rafvéla sem eru tengdar kransi í stjörnuhjólasamstæðu á endanlega drifinu). Ökutæki getur haft allt að tvo P3 hreyfla (einn fyrir 

framás (P3a) og einn fyrir afturás (P3b)).  

P4: rafvélin er uppsett fyrir aftan ásdrifið og hefur því snúningshraða hjóls sem viðmiðunarsnúningshraða. Ökutæki getur haft allt að fjóra 

P4 hreyfla (einn fyrir hvert hjól þar sem P4a vísar til framhjóla og P4b til afturhjóla). 

 


