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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) nr. 404/2014 

frá 17. febrúar 2014 

um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 510/2011 að því er varðar vöktun  

á losun koltvísýrings frá nýjum léttum atvinnuökutækjum sem hafa verið gerðarviðurkennd í fjölþrepa ferli (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 510/2011 frá 11. maí 2011 um að setja staðla um 

mengunarvarnargetu nýrra léttra atvinnuökutækja sem hluta af samþættri stefnu Sambandsins um að draga úr losun 

koltvísýrings frá léttum ökutækjum (1), einkum annarri undirgrein 9. mgr. 8. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1)  Í XII. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/2008 (2) er sett fram ný aðferð við ákvörðun á losun 

koltvísýrings og eldsneytisnotkun ökutækja í flokki N1 sem hafa verið gerðarviðurkennd í fjölþrepa ferli (hér á eftir nefnd 

„fjölþrepa ökutæki“). Nýja aðferðin gildir frá 1. janúar 2014 en henni má beita að eigin frumkvæði frá 1. janúar 2013. 

2)  Í 7. lið B-hluta II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 510/2011 er kveðið á um að sértækri losun koltvísýrings frá fullbúnu 

ökutæki í áföngum ætti að úthluta á framleiðanda grunnökutækisins. Þetta krefst þess að hægt sé að bera kennsl á 

fjölþrepa, fullbúið ökutæki í áföngum í vöktunarferlinu og að hægt sé að auðkenna framleiðanda grunnökutækisins. Þetta 

krefst þess einnig að tiltekin gögn sem tengjast grunnökutækinu séu ákvörðuð í samræmi við aðferðafræðina sem sett er 

fram í XII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008. 

3)  Í samræmi við 5. mgr. 8. gr. reglugerðar (ESB) nr. 510/2011 hafa framleiðendur grunnökutækisins rétt til að sannprófa 

gögnin varðandi fjölþrepa ökutæki, en á grundvelli þeirra eru markmið um sértæka losun koltvísýrings reiknuð út. Því er 

rétt að gefa upp viðkomandi gagnamæliþætti til að tryggja að slík sannprófun fari fram með skilvirkum hætti. 

4)  Sú aðferðafræði sem sett er fram í XII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008 gildir með tilliti til ófullbúinna og 

fullbúinna ökutækja í áföngum. Sé fullbúnu ökutæki breytt frekar fyrir fyrstu skráningu ætti þó að vera skýrt að það er 

massi ökutækis sem er tilbúið til aksturs og útblástur koltvísýrings þess fullbúna ökutækis sem er notað sem grunnökutæki 

sem ætti að vakta og taka tillit til við útreikninga á markmiðum um sértæka losun.  

  

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 121, 24.4.2014, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 111/2017 frá 

16. júní 2017 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, biður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 145, 31.5.2011, bls. 1. 

(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/2008 frá 18. júlí 2008 um framkvæmd og breytingu reglugerðar 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 (Stjtíð. ESB L 199, 28.7.2008, bls. 1). 
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5)  Nauðsynlegt er að tilgreina frekar þau gögn sem ætti að leggja fram til að tryggja að hægt sé að vakta og sannprófa 

mengunarvarnagetu vegna losunar koltvísýrings hjá fjölþrepa ökutækjum á viðunandi og skilvirkan hátt. 

6)  Ökutæki er auðkennt með verksmiðjunúmeri ökutækis, þ.e. alstafakóða sem framleiðandinn úthlutar ökutækinu í samræmi 

við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 19/2011 (1). Í 4. þætti XVII. viðauka í tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2007/46/EB (2) er kveðið á um, sem grundvallarreglu, að verksmiðjunúmer grunnökutækisins ætti að varðveita á 

öllum seinni stigum gerðarviðurkenningarferlisins til að tryggja rekjanleika ferlisins. Með verksmiðjunúmeri ökutækis 

ætti því að vera hægt að tengja fullbúna ökutækið í áföngum við grunnökutæki og þar með auðkenna framleiðanda 

grunnökutækisins sem ber ábyrgð á koltvísýringslosuninni. Þar að auki ætti verksmiðjunúmer ökutækis að gera 

framleiðanda grunnökutækisins kleift að sannprófa þau gögn sem skipta máli og tengjast grunnökutækinu. Þar sem engir 

aðrir mæliþættir geta veitt slíka tengingu þykir rétt að krefjast þess að aðildarríki vakti og greini framkvæmdastjórninni frá 

verksmiðjunúmerum nýskráðra ökutækja í flokki N1 í gegnum gagnaöflunarkerfi Umhverfisstofnunar Evrópu. 

7)  Til að reikna út markmið um sértæka losun með tilliti til fjölþrepa ökutækja er nauðsynlegt, í samræmi við 7. lið B-hluta 

II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 510/2011, að taka til athugunar sjálfgefinn, viðbættan massa sem ákvarðaður er í 

samræmi við lið 5.3 í XII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008. Þetta krefst vöktunar á og skýrslugjafar um massa 

grunnökutækisins sem er tilbúið til aksturs og tæknilega leyfilegan hámarksmassa ökutækisins með hleðslu en með því má 

ákvarða sjálfgefinn, viðbættan massa, eða að öðrum kosti, vöktun og skýrslugjöf á sjálfgefna, viðbætta massanum sjálfum. 

Til að ákvarða hvort fjölþrepa ökutæki fellur innan gildissviðs reglugerðar (ESB) nr. 510/2011 er þar að auki nauðsynlegt 

að sannprófa að viðmiðunarmassi fullbúna ökutækisins í áföngum fari ekki yfir þau mörk sem um getur í 1. mgr. 2. gr. 

þeirrar reglugerðar. 

8)  Geti aðildarríki ekki lagt fram alla mæliþætti sem krafist er skv. II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 510/2011, vegna 

útfærslu á gagnaskráningarkerfi sínu varðandi ný, létt atvinnuökutæki, mega hlutaðeigandi framleiðendur leggja fram 

þessa mæliþætti með tilkynningunni sem um getur í 5. mgr. 8. gr. reglugerðar (ESB) nr. 510/2011. 

9)  Af sömu ástæðu er framleiðendum heimilt, í samræmi við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 

293/2012 (3), að leggja fram hjá framkvæmdastjórninni og Umhverfisstofnun Evrópu verksmiðjunúmer ökutækja sem þeir 

úthlutuðu ökutækjum sem seld voru á fyrra almanaksári eða sem ábyrgð var gefin út fyrir á því ári. 

10)  Tengja má verksmiðjunúmer ökutækis, eftir skráningu ökutækis til notkunar til aksturs á vegum, við gagnasöfn sem 

heimila auðkenningu á eiganda ökutækisins. Hins vegar inniheldur verksmiðjunúmer ökutækis sjálft ekki 

persónuupplýsingar og gagnavinnsla, að því er varðar reglugerð (ESB) nr. 510/2011, krefst ekki aðgangs að neinum 

tengdum persónuupplýsingum eða vinnslu á þeim. Vöktun og skýrslugjöf um verksmiðjunúmer ökutækja er því ekki talin 

falla innan gildissviðs tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB (4) eða reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 45/2001 (5) eins og vinnsla persónuupplýsinga. Engu að síður er viðurkennt að telja má að verksmiðjunúmer ökutækja 

séu viðkvæm gögn, m.a. með tilliti til þess að koma í veg fyrir þjófnað á ökutækjum, og því er viðeigandi að tryggja að 

þau verksmiðjunúmer ökutækja sem tilkynnt eru til framkvæmdastjórnarinnar og Umhverfisstofnunar Evrópu séu ekki 

birt. 

11)  Með því að bera saman verksmiðjunúmer ökutækja sem aðildarríkin tilkynna við þau sem framleiðendurnir leggja fram, 

ætti framkvæmdastjórnin, með stuðningi frá Umhverfisstofnun Evrópu, að auðkenna framleiðendur og viðkomandi 

ökutæki og undirbúa bráðabirgðagagnasafn í samræmi við 10. gr. b í framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 293/2012. 

  

(1) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 19/2011 frá 11. janúar 2011 um gerðarviðurkenningarkröfur að því er varðar lögboðna 

merkiplötu framleiðanda og verksmiðjunúmer ökutækis á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra og um framkvæmd reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 661/2009 um gerðarviðurkenningarkröfur að því er varðar vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra og 

kerfi, íhluti og aðskildar tæknieiningar sem ætlaðar eru í slík ökutæki, með tilliti til almenns öryggis (Stjtíð. ESB L 8, 12.1.2011, bls. 1). 

(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB frá 5. september 2007 um ramma um viðurkenningu á vélknúnum ökutækjum og 

eftirvögnum þeirra og á kerfum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem ætlaðar eru í slík ökutæki (Stjtíð. ESB L 263, 9.10.2007, bls. 1). 

(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/ESB (Stjtíð ESB L 98, 4.4.2012, bls. 1). 

(4) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB frá 24. október 1995 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og 

um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31). 

(5) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 45/2001 frá 18. desember 2000 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu 

persónuupplýsinga, sem stofnanir og aðilar Bandalagsins hafa unnið, og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (Stjtíð. EB L 8, 12.1.2001, 

bls. 1). 
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12)  Til að tryggja að kröfur um vöktun samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 510/2011 séu fyllilega hliðstæðar við þær sem gilda 

um fólksbifreiðar samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 443/2009 (1), er rétt að aðlaga kröfurnar í II. 

viðauka við reglugerð (ESB) nr. 510/2011 um útvegun samantekinna gagna og aðferðir til að ákvarða vöktunargögnin um 

losun koltvísýrings frá léttum atvinnuökutækjum. 

13)  Því ber að breyta II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 510/2011 til samræmis við það. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 510/2011 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 17. febrúar 2014. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

 José Manuel BARROSO 

 forseti. 

 _____  

  

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 frá 23. apríl 2009 um að setja staðla um mengunarvarnargetu nýrra fólksbifreiða 

sem hluta af samþættri stefnu Bandalagsins um að draga úr losun koltvísýrings frá léttum ökutækjum (Stjtíð. ESB L 140, 5.6.2009, bls. 1). 
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VIÐAUKI 

Ákvæðum II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 510/2011 er breytt sem hér segir: 

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

a)  í stað 1. liðar komi eftirfarandi: 

„1.  Ítarleg gögn 

1.1.  Fullbúin ökutæki skráð sem ökutæki í flokki N1 

Ef um er að ræða EB-gerðarviðurkennd fullbúin ökutæki skráð sem ökutæki í flokki N1, skulu aðildarríki, fyrir 

hvert almanaksár, skrá eftirtalin ítarleg gögn fyrir hvert nýtt, létt atvinnuökutæki þegar það er skráð í fyrsta sinn á 

yfirráðasvæði þeirra: 

a)  framleiðanda, 

b)  gerðarviðurkenningarnúmer ásamt rýmkunarnúmeri þess, 

c)  gerð, afbrigði og útfærslu, 

d)  tegund, 

e)  flokk viðurkenndrar ökutækjagerðar, 

f)  flokk skráðs ökutækis, 

g)  sértæka losun koltvísýrings, 

h)  massa ökutækis sem er tilbúið til aksturs, 

i)  tæknilega leyfilegan hámarksmassa með hleðslu, 

j)  grunnflöt: hjólhaf, sporvídd stýriáss og sporvídd hins ássins, 

k)  tegund eldsneytis og eldsneytisham, 

l)  slagrými hreyfils, 

m)  raforkunotkun, 

n)  kóða nýsköpunartækni eða nýsköpunartæknihóps og minnkun á koltvísýringslosun vegna þeirrar tækni, 

o)  verksmiðjunúmer ökutækis. 

Nota skal sniðið sem sett er fram í 2. þætti C-hluta. 

1.2.  Ökutæki sem viðurkennd eru í fjölþrepa ferli og skráð sem ökutæki í flokki N1 

Ef um er að ræða fjölþrepa ökutæki sem skráð eru sem ökutæki í flokki N1, skulu aðildarríki, fyrir hvert 

almanaksár, skrá eftirtalin ítarleg gögn að því er varðar: 

a)  grunnökutæki (ófullbúið): þau gögn sem tilgreind eru í a-, b-, c-, d-, e-, g-, h-, i-, n- og o-lið í lið 1.1, eða, í 

staðinn fyrir gögnin sem tilgreind eru í h- og i-lið, sjálfgefinn, viðbættan massa sem kveðið er á um sem hluta 

af upplýsingunum um gerðarviðurkenningu sem tilgreindar eru í lið 2.17.2 í I. viðauka við tilskipun 

2007/46/EB, 

b)  grunnökutæki (fullbúið): þau gögn sem tilgreind eru í a-, b-, c-, d-, e-, g-, h-, i-, n- og o-lið í lið 1.1, 

c)  fullbúið ökutæki í áföngum: þau gögn sem tilgreind eru í a-, f-, g-, h-, j-, k-, l-, m- og o-lið í lið 1.1. 

Sé ekki hægt að leggja fram eitthvað af þeim gögnum um grunnökutækið sem um getur í a- og b- lið í þessum lið, 

skal aðildarríkið leggja fram gögn um fullbúið ökutæki í áföngum í staðinn.  
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Nota skal sniðið sem sett er fram í 2. þætti C-hluta fyrir fullbúin ökutæki í áföngum í flokki N1. 

Verksmiðjunúmer ökutækis sem um getur í o-lið liðar 1.1 skal ekki birt.“ 

b)  í stað 3. liðar komi eftirfarandi: 

„3.  Aðildarríkin skulu, fyrir hvert almanaksár, ákvarða: 

a)  gagnagjafana sem notaðir eru til að safna ítarlegu gögnunum sem um getur í 1. lið: 

b)  heildarfjölda nýrra skráninga á nýjum, léttum atvinnuökutækjum sem eru háð EB-gerðarviðurkenningu, 

c)  heildarfjölda nýrra skráninga á nýjum, léttum atvinnuökutækjum sem eru háð fjölþrepa gerðarviðurkenningu, 

ef þær liggja fyrir, 

d)  heildarfjölda nýrra skráninga á nýjum, léttum atvinnuökutækjum sem hafa hlotið einstaka viðurkenningu, 

e)  heildarfjölda nýrra skráninga á nýjum, léttum atvinnuökutækjum sem hafa landsbundna viðurkenningu í 

litlum framleiðsluröðum.“ 

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

a)  inngangshlutanum og 1. lið er breytt sem hér segir: 

„B.  Aðferðir til að ákvarða vöktunargögn um losun koltvísýrings frá nýjum, léttum atvinnuökutækjum 

Vöktunargögn, sem aðildarríkjunum er skylt að ákvarða í samræmi við 1. og 3. lið A-hluta í þessum viðauka, 

skulu ákvörðuð í samræmi við aðferðafræðina í þessum hluta. 

1.  Fjöldi skráðra nýrra, léttra atvinnuökutækja 

Aðildarríkin skulu ákvarða fjölda nýrra, léttra atvinnuökutækja, sem hafa verið skráð á yfirráðasvæði þeirra á 

viðkomandi vöktunarári, sem skiptast í ökutæki sem eru háð EB-gerðarviðurkenningu, einstökum 

viðurkenningum og landsbundnum viðurkenningum í litlum framleiðsluröðum og, ef hann liggur fyrir, fjölda 

fjölþrepa ökutækja.“ 

b)  ákvæði 4. liðar falli brott, 

c)  eftirfarandi undirgrein bætist við 7. lið: 

„Þrátt fyrir að sjálfgefinn, viðbættur massi sé notaður í C-hluta í þessum viðauka má nota massa fullbúins ökutækis í 

áföngum sem er tilbúið til aksturs fyrir bráðabirgðaútreikninga á markmiði um sértæka losun sem um getur í 4. mgr. 8. 

gr., sé ekki hægt að ákvarða massagildið. 

Sé grunnökutækið fullbúið ökutæki skal nota massa ökutækis sem er tilbúið til aksturs fyrir útreikninga á markmiði um 

sértæka losun. Sé hins vegar ekki hægt að ákvarða massagildið má nota massa ökutækis sem er tilbúið til aksturs fyrir 

bráðabirgðaútreikninga á markmiði um sértæka losun.“ 

3) Í stað C-hluta komi eftirfarandi: 

„C. Snið fyrir sendingu gagna 

Fyrir hvert ár skulu aðildarríkin gefa skýrslu um upplýsingarnar, sem tilgreindar eru í 1. og 3. lið A-hluta, á eftirfarandi 

sniði: 

1. þáttur — Samantekin vöktunargögn 

Aðildarríki (1)  

Ár  

Gagnagjafi  

Heildarfjöldi nýrra skráninga á nýjum, léttum atvinnuökutækjum sem eru 

háð EB-gerðarviðurkenningu 
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Heildarfjöldi nýrra skráninga á nýjum, léttum atvinnuökutækjum sem hafa 

hlotið einstaka viðurkenningu 

 

Heildarfjöldi nýrra skráninga á nýjum, léttum atvinnuökutækjum sem eru 

með landsbundna viðurkenningu fyrir litlar framleiðsluraðir. 

 

Heildarfjöldi nýrra skráninga á nýjum, léttum atvinnuökutækjum sem eru 

háð fjölþrepa gerðarviðurkenningu (ef þær liggja fyrir) 

 

(1) ISO 3166 alfa-2-kóðar, að undanskildu Grikklandi og Stóra-Bretlandi þar sem notaðir eru kóðarnir „EL“ og „UK“. 

2. þáttur — Ítarleg vöktunargögn — skráning á einu ökutæki 

Tilvísun í lið 1.1. í 

A-hluta 
Ítarleg gögn fyrir hvert skráð ökutæki (1) 

a) Heiti framleiðanda — Staðlað ESB-heiti (2) 

Heiti framleiðanda, yfirlýsing framleiðanda upprunalegs búnaðar 

FULLBÚIÐ ÖKUTÆKI/GRUNNÖKUTÆKI (3) 

Heiti framleiðanda, yfirlýsing framleiðanda upprunalegs búnaðar 

FULLBÚIÐ ÖKUTÆKI Í ÁFÖNGUM (3) 

Heiti framleiðanda í skrá aðildarríkis (2) 

b) Gerðarviðurkenningarnúmer ásamt rýmkunarnúmeri þess 

c) Gerð 

Afbrigði 

Útfærsla 

d) Tegund 

e) Flokkur viðurkenndrar ökutækisgerðar 

f) Flokkur skráðs ökutækis 

g) Sértæk losun koltvísýrings 

h) Massi ökutækis sem er tilbúið til aksturs 

GRUNNÖKUTÆKI 

Massi ökutækis sem er tilbúið til aksturs 

FULLBÚIÐ ÖKUTÆKI Í ÁFÖNGUM/FULLBÚIÐ ÖKUTÆKI 

i) (4) Tæknilega leyfilegur hámarksmassi með hleðslu 

j) Hjólhaf 

Ásvídd stýriáss (Ás 1) 

Ásvídd hins ássins (Ás 2) 

k) Tegund eldsneytis 

Eldsneytishamur 
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Tilvísun í lið 1.1. í 

A-hluta 
Ítarleg gögn fyrir hvert skráð ökutæki (1) 

l) Slagrými hreyfils (cm3) 

m) Raforkunotkun (Wh/km) 

n) Kóði nýsköpunartækni eða nýsköpunartæknihóps 

Minnkun á losun með aðstoð nýsköpunartækni 

o) Verksmiðjunúmer ökutækis 

Liður 2.17.2 í I. 

viðauka við 

tilskipun 

2007/46/EB (5) 

Sjálfgefinn, viðbættur massi (eftir atvikum ef um er að ræða fjölþrepa ökutæki) 

(1) Ef um er að ræða fjölþrepa ökutæki og ekki er hægt að leggja fram gögn um grunnökutækið, skal aðildarríkið a.m.k. leggja fram 

þau gögn sem tilgreind eru í þessu sniði fyrir fullbúið ökutæki í áföngum. Sé ekki hægt að leggja fram verksmiðjunúmer ökutækis 

verður að leggja fram öll ítarleg gögn fyrir fullbúið ökutæki, fullbúið ökutæki í áföngum sem og grunnökutæki í samræmi við a-, 

b-, og c-lið í lið 1.2 í A-hluta í þessum viðauka. 

(2) Ef um er að ræða landsbundnar viðurkenningar fyrir litlar framleiðsluraðir (NSS) eða einstakar viðurkenningar (IVA), skal skrá 

heiti framleiðandans í dálknum „Heiti framleiðanda í skrá aðildarríkis“ 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) Ef um er að ræða fjölþrepa ökutæki tilgreinið framleiðanda grunnökutækis (ófullbúið/fullbúið). Ef framleiðandi grunnökutækis er 

ekki þekktur tilgreinið aðeins framleiðanda fullbúna ökutækisins í áföngum. 

(4) Ef um er að ræða fjölþrepa ökutæki tilgreinið tæknilega leyfilegan hámarksmassa grunnökutækisins með hleðslu. 

(5) Ef um er að ræða fjölþrepa ökutæki má sjálfgefinn, viðbættur massi sem tilgreindur er í upplýsingunum um gerðarviðurkenningu, í 

samræmi við lið 2.17.2 í I. viðauka við tilskipun 2007/46/EB, koma í staðinn fyrir massa grunnökutækis sem er tilbúið til aksturs 

og tæknilega leyfilegan hámarksmassa grunnökutækis með hleðslu.“ 

 




