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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  
(ESB) nr. 901/2014

frá 18. júlí 2014

um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 168/2013 að því er 
varðar stjórnsýslukröfur um viðurkenningu á og markaðseftirlit með ökutækjum á 

tveimur eða þremur hjólum og fjórhjólum (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 168/2013 frá 15. janúar 2013 um viður-
kenningu á og markaðseftirlit með vélknúnum ökutækjum á tveimur eða þremur hjólum og fjórhjólum (1), 
einkum 22. gr. (7. mgr.), 27. gr. (4. mgr.), 29. gr. (4. mgr.), 30 gr. (2. mgr. ), 30. gr. (3. mgr.), 30. gr.  
(6. mgr.), 32. gr. (1. mgr.), 38. gr. (2. mgr.), 39. gr. (3. mgr.), 40. gr. (4. mgr.), 50. gr. (2. mgr.), 51. gr.  
(3. mgr.), 57. gr. (8. mgr.) og 72. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í þágu skýrleika, fyrirsjáanleika, hagræðingar og einföldunar og til að draga úr álagi á ökutækja-
framleiðendur ætti þessi reglugerð, þar eð hún byggist á grunni núverandi venja, að einfalda og staðla 
enn frekar þau skjöl sem notuð eru í tengslum við gerðarviðurkenningaraðferðir.

2)	 Ný	 tækni	hefur	verið	 tekin	 í	notkun	 í	ökutækjum	(t.d.	 rafhreyflar	eða	beiting	EURO-losunarmarka)	
frá því að mælt var fyrir um þau sniðmát sem eru notuð í tengslum við gerðarviðurkenningaraðferðir í 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/24/EB(2). Því ætti að breyta sniðmátunum.

3) Innleiða ætti nýtt sniðmát fyrir svokallað upplýsingamöppublað til að gefa til kynna hvaða aðferð 
framleiðandi hefur valið þegar hann sækir um gerðarviðurkenningu.

4)	 Til	 að	 tryggja	 að	 ökutæki	 séu	 þannig	 smíðuð	 að	 þau	 haldist	 örugg	 hæfilega	 lengi	ætti	 að	 búa	 til	
sniðmát	fyrir	yfirlýsingar	framleiðenda	um	endingu	kerfa,	hluta	og	búnaðar	sem	eru	mikilvæg	fyrir	
notkunaröryggi, og um heilleika burðarvirkis ökutækja, í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 168/2013.

5) Til að tryggja sjálfstæðum rekstraraðilum sanngjarnan aðgang að viðgerðarupplýsingum ökutækja, 
þ.m.t.	upplýsingar	um	innbyggð	greiningarkerfi	og	samspil	þeirra	við	önnur	kerfi	í	ökutækjum	skulu	
framleiðendur	veita	óhindraðan	aðgang	að	þeim	upplýsingum	og	leggja	fyrir	viðurkenningaryfirvöldin	
sannanir fyrir því að þeir fari að þeirri kröfu. Mæla ætti fyrir um sniðmát fyrir samsvarandi vottorð 
framleiðanda.

6) Bjóða skal upp á þrjár fyrirmyndir að samræmisvottorðum sem samsvara gerðarviðurkenningaraðferðum 
fyrir fullbúin ökutæki, fullbúin ökutæki í áföngum og ófullbúin ökutæki.

7)Til	 að	 auðvelda	 breytingar	 á	 nothæfisstigi	 undirflokka	 (L3e/L4e)-A2	 yfir	 í	 (L3e/L4e)-A3	 og	 öfugt	
ætti	 að	 kveða	 á	 um	 sniðmát	 fyrir	 samsvarandi	 yfirlýsingu	 framleiðanda	 sem	 skal	 fylgja	 með	
upplýsingamöppunni. Þar að auki ætti að bæta við tilteknum nýjum upplýsingum og færslum 
í samræmisvottorðið og ákveða sérkenni sértækrar lögboðinnar merkiplötu fyrir viðkomandi 
undirflokka.

(*)		 Þessi	ESB-gerð	 birtist	 í	 Stjtíð.	ESB	L	 249,	 22.8.2014,	 bls.	 1.	Hennar	 var	 getið	 í	 ákvörðun	 sameiginlegu	EES-nefndarinnar	 nr.	
244/2015 frá 30. október 2015 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, 
biður birtingar.

(1) Stjtíð.	ESB	L	60,	2.3.2013,	bls.	52.
(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/24/EB frá 18. mars 2002 um gerðarviðurkenningu á vélknúnum ökutækjum á tveimur eða 

þremur	hjólum	og	um	niðurfellingu	á	tilskipun	ráðsins	92/61/EBE	(Stjtíð.	EB	L	124,	9.5.2002,	bls.	1).

2016/EES/27/79



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 27/1802 12.5.2016

8) Framleiðendur geta óskað eftir ESB-gerðarviðurkenningu eða landsbundinni gerðarviðurkenningu 
fyrir nýjar gerðir ökutækja í samræmi við 2. mgr. 82. gr. reglugerðar 168/2013, fyrir þann dag er 
beiting hennar hefst. Til að greiða fyrir snemmbærri beitingu umræddrar reglugerðar ætti að vera 
heimilt að nota sniðmátið fyrir samræmisvottorðið sem mælt er fyrir um í IV. viðauka við tilskipun 
2002/24/EB fram til 31. desember 2015, að uppfylltum skilyrðunum sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 
5. gr.

9) Til að einfalda eftirlit jafnhliða því að draga úr rekstrarlegu álagi á framleiðendur ætti ekki lengur 
að	vera	skylda	að	nota	plötuna	sem	sýnir	hvort	óheimilar	breytingar	hafi	verið	gerðar	og	viðeigandi	
upplýsingar sem hún innihélt ættu að koma fram á lögboðnu merkiplötunni.

10) Til að einfalda algengasta ESB-gerðarviðurkenningarvottorðið ætti að þróa nýja fyrirmynd eingöngu 
fyrir ESB-heildargerðarviðurkenningu fyrir fullbúin ökutæki, samhliða því að koma upp annarri 
fyrirmynd að ESB-heildargerðarviðurkenningu fyrir aðrar gerðir ökutækja.

11)	 Ef	framleiðandi	velur	gerðarviðurkenningu	í	einum	áfanga	ætti	skrá	yfir	gildandi	kröfur	eða	gerðir	
sem gerð ökutækisins uppfyllir að fylgja með ESB-vottorðinu um heildargerðarviðurkenningu.

Koma ætti upp sniðmáti fyrir ESB-gerðarviðurkenningarvottorð með tilliti til þess að samræma hin 
mismunandi sniðmát sem áður hefur verið kveðið á um í hinum aðskildu tilskipunum Sambandsins 
um	kerfi	og	íhluti	eða	aðskildar	tæknieiningar.

12) Til að endurspegla hina nýju lagalegu uppbyggingu gerðanna sem innihalda kröfurnar vegna gerðar-
viður	kenninga	 sem	 votta	 á	 að	 farið	 sé	 að	ætti	 að	 breyta	 númerakerfi	ESB-gerðarviðurkenningar-
vottorðanna sem kveðið er á um í V. viðauka við tilskipun 2002/24/EB.

13) Koma ætti á lágmarkskröfum um sniðmát prófunarskýrslnanna til að samræma framsetninguna á 
þýðingarmestu upplýsingunum í skýrslunum.

14) Til að auðkenna með skýrum hætti niðurstöðurnar úr prófununum sem gerðar eru á gerðarviðurkennda 
ökutækinu ætti að festa við ESB-gerðarviðurkenningarvottorðið blað með prófunarniðurstöðum sem 
inniheldur	tilteknar	lágmarksupplýsingar	sem	krafist	er.

15)	 Koma	ætti	upp	skrá	yfir	hluti	eða	búnað	sem	geta	skapað	verulega	hættu	fyrir	rétta	virkni	kerfa	sem	
nauðsynleg eru öryggi ökutækis eða vistvænleika þess.

16) Koma skal upp sniðmáti fyrir vottorð um að setja megi á markað og taka í notkun hluti eða búnað 
sem skapað geta verulega hættu fyrir rétta virkni kerfa sem nauðsynleg eru öryggi ökutækis eða 
vistvænleika	þess,	ásamt	númerakerfi	fyrir	vottorðin.

17) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem um 
getur í 1. mgr. 73. gr. reglugerðar (ESB) nr. 168/2013.

SAMÞYKKT	REGLUGERÐ	ÞESSA:

1. gr.

Efni

Í þessari reglugerð er kveðið á um framkvæmdarráðstafanirnar sem um getur í 72. gr. reglugerðar 
(ESB) nr. 168/2013 til að koma á samræmdum skilyrðum fyrir framkvæmd stjórnsýslukrafnanna um 
viðurkenningu á nýjum ökutækjum á tveimur eða þremur hjólum og fjórhjólum, sem og kerfum, íhlutum 
og aðskildum tæknieiningum sem eru hönnuð og smíðuð fyrir slík ökutæki. Með henni er einnig komið 
á fót stjórnsýslukröfum um að setja á markað og taka í notkun hluti eða búnað sem skapað geta verulega 
hættu fyrir rétta virkni nauðsynlegra kerfa.

2. gr.

Sniðmát fyrir upplýsingaskjalið og fyrir upplýsingamöppuna

Framleiðendur sem sækja um ESB-gerðarviðurkenningu skulu leggja fram upplýsingaskjalið og 
upplýsinga möppuna sem um getur í 1. mgr. 27. gr. og a-lið 2. mgr. 27. gr. reglugerðar (ESB) nr. 168/2013 
á grunni snið mátanna sem sett eru fram í I. viðauka við þessa reglugerð.
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3. gr.

Sniðmát fyrir yfirlýsingar framleiðanda um endingarprófanir og heilleika burðarvirkis ökutækja

Framleiðendur	 sem	 sækja	 um	 ESB-gerðarviðurkenningu	 skulu	 leggja	 fram	 yfirlýsingar	 um	 endingu	
kerfa, hluta og búnaðar sem eru mikilvæg fyrir notkunaröryggi sem um getur í 2. mgr. 22. gr. reglugerðar 
(ESB) nr. 168/2013 og um heilleika burðarvirkis ökutækja eins og um getur í XIX. viðauka við framselda 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 3/2014(3) við þá reglugerð á grunni sniðmátanna sem sett 
eru fram í II. viðauka við þessa reglugerð.

4. gr.

Sniðmát fyrir vottorð framleiðanda til sönnunar á að farið sé að kröfum gerðarviðurkenningary
firvaldsins um aðgang að upplýsingum úr innbyggðum greiningarkerfum og að upplýsingum um 

viðgerðir og viðhald ökutækja

Framleiðendur	 sem	 sækja	 um	 ESB-gerðarviðurkenningu	 skulu	 leggja	 fyrir	 viðurkenningaryfirvaldið	
vottorð um aðgang að upplýsingum úr innbyggðum greiningarkerfum ökutækja og að upplýsingum um 
viðgerðir og viðhald ökutækja í samræmi við 8. mgr. 57. gr. reglugerðar (ESB) nr. 168/2013, á grunni 
sniðmátanna sem sett eru fram í III. viðauka við þessa reglugerð.

5. gr.

Sniðmát fyrir samræmisvottorð

1. Framleiðendur skulu gefa út samræmisvottorðið sem um getur í 1. mgr. 38. gr. reglugerðar (ESB)  
nr. 168/2013 í samræmi við sniðmátin sem sett eru fram í IV. viðauka við þessa reglugerð.

2. Í samræmi við ákvæði 2. mgr. 82. gr. reglugerðar (ESB) nr. 168/2013 sem heimilar framleiðendum 
að óska þegar eftir gerðarviðurkenningum samkvæmt þeirri reglugerð frá gildistöku þessarar fram-
kvæmdarreglugerðar og til 31. desember 2015, mega framleiðendur nota, fyrir ökutæki af slíkum nýlega 
viðurkenndum gerðum, sniðmátið fyrir samræmisvottorðið sem sett er fram í IV. viðauka við tilskipun 
2002/24/EB í stað sniðmátsins fyrir samræmisvottorðið sem mælt er fyrir um í 1. viðbæti IV. viðauka sem 
verður	að	innihalda,	í	færslu	nr.	04	„Ökutækjaflokkur“	og	færslu	nr.	50	„Athugasemdir:“,	þær	upplýsingar	
og færslur sem mælt er fyrir um í 2. viðbæti IV. viðauka.

6. gr.

Fyrirmyndir að lögboðnu merkiplötunni og ESB-gerðarviðurkenningarmerkinu

Framleiðendur skulu gefa út lögboðnu merkiplötuna og ESB-gerðarviðurkenningarmerkið sem um getur 
í 1. og 2. mgr. 39. gr. reglugerðar (ESB) nr. 168/2013 í samræmi við fyrirmyndirnar sem settar eru fram 
í V. viðauka við þessa reglugerð.

7. gr.

Sniðmát fyrir ESB-gerðarviðurkenningarvottorð

Viðurkenningaryfirvöld	skulu	gefa	út	ESB-gerðarviðurkenningarvottorðið	sem	um	getur	í	1.	mgr.	30.	gr.	
reglugerðar (ESB) nr. 168/2013 í samræmi við sniðmátin sem sett eru fram í IV. viðauka við þessa reglu-
gerð.

8. gr.

Númerakerfi fyrir ESB-gerðarviðurkenningarvottorð

Samkvæmt 4. mgr. 29. gr. reglugerðar (ESB) nr. 168/2013 skulu ESB-gerðarviðurkenningarvottorðin vera 
númeruð	í	samræmi	við	samræmda	kerfið	sem	er	sett	fram	í	VII.	viðauka	við	þessa	reglugerð.

9. gr.

Sniðmát fyrir blaðið með niðurstöðunum úr prófununum

Viðurkenningaryfirvöld	skulu	gefa	út	blaðið	með	niðurstöðunum	úr	prófununum	sem	um	getur	í	3.	mgr.	
30. gr. reglugerðar (ESB) nr. 168/2013 á grunni sniðmátsins sem er sett fram í VIII. viðauka við þessa 
reglugerð.

(3) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 3/2014 frá 24. október 2013 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 
ráðsins (ESB) nr. 168/2003 að því er varðar kröfur um notkunaröryggi fyrir ökutæki vegna viðurkenningar á ökutækjum á tveimur 
eða	þremur	hjólum	og	fjórhjólum	(Stjtíð.	ESB	L	7,	10.1.2014,	bls.	1).
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10. gr.

Snið prófunarskýrslna

Snið prófunarskýrslnanna sem um getur í 1. mgr. 32. gr. reglugerðar (ESB) nr. 168/2013 skulu samræmast 
þeim almennu kröfum sem settar eru fram í VIII. viðauka við þessa reglugerð.

11. gr.

Skrá yfir hluti eða búnað sem skapað geta verulega hættu fyrir rétta virkni nauðsynlegra kerfa

Skráin	yfir	hluti	eða	búnað	sem	skapað	geta	verulega	hættu	fyrir	rétta	virkni	kerfa	sem	nauðsynleg	eru	
öryggi ökutækis eða vistvænleika þess, sem um getur í 2. mgr. 50. gr. reglugerðar (ESB) nr. 168/2013, er 
sett fram í X. viðauka við þessa reglugerð.

12. gr.

Sniðmát og númerakerfi fyrir vottorð til að setja á markað og taka í notkun hluti eða búnað sem 
skapað geta verulega hættu fyrir rétta virkni nauðsynlegra kerfa

Viðurkenningaryfirvöld	skulu	gefa	út	vottorðið	til	að	setja	á	markað	og	taka	í	notkun	hluti	og	búnað	sem	
skapað geta verulega hættu fyrir rétta virkni kerfa sem nauðsynleg eru öryggi ökutækis eða vistvænleika 
þess, sem um getur í 2. mgr. 51. gr. reglugerðar (ESB) nr. 168/2013, byggt á sniðmátinu og í samræmi við 
númerakerfið	sem	sett	er	fram	í	IX.	viðauka	við	þessa	reglugerð.

13. gr.

Gildistaka og beiting

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

Hún gildir frá og með 1. janúar 2016.

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

Gjört í Brussel 18. júlí 2014.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 José	Manuel	BARROSO

 forseti.

________
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I. VIÐAUKI

Sniðmát fyrir upplýsingaskjalið og upplýsingamöppuna

SKRÁ	YFIR	VIÐBÆTA

Númer 
viðbætis Heiti viðbætis Bls.

1 Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á gerð mengunar-
varnar	kerfis	fyrir	endarör	(eða	gerð	ökutækis	að	því	er	það	varðar)

59

2 Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á gerð mengunar-
varnar	kerfis	vegna	losunar	frá	sveifarhúsi	og	við	uppgufun	(eða	gerð	ökutækis	að	því	er	það	
varðar)

62

3 Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á gerð innbyggðs 
greiningarkerfis	(eða	gerð	ökutækis	að	því	er	það	varðar)

64

4 Fyrirmynd	 að	 upplýsingaskjali	 sem	 varðar	 ESB-gerðarviðurkenningu	 á	 gerð	 kerfis	 til	 að	
draga úr hljóðstigi (eða gerð ökutækis að því er það varðar)

68

5 Fyrirmynd	að	upplýsingaskjali	sem	varðar	ESB-gerðarviðurkenningu	á	gerð	kerfis	er	varðar	
afköst knúningseiningar (e. propulsion unit) (eða gerð ökutækis að því er það varðar)

70

6 Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á mengunarvarnar-
búnaði sem aðskilinni tæknieiningu

72

7 Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á hávaðamildunar-
búnaði sem aðskilinni tæknieiningu

76

8 Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á útblástursröri 
(mengunarvarnar- og hávaðamildunarbúnaði) sem aðskilinni tæknieiningu

78

9 Fyrirmynd	að	upplýsingaskjali	sem	varðar	ESB-gerðarviðurkenningu	á	gerð	hemlakerfis	(eða	
gerð ökutækis að því er það varðar)

82

10 Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á gerð uppsetningar á 
kerfi	ljósa-	og	ljósmerkjabúnaðar	(eða	gerð	ökutækis	að	því	er	það	varðar)

85

11 Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á gerð veltivarnar-
búnaðarkerfis	(eða	gerð	ökutækis	að	því	er	það	varðar)

87

12 Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á gerð uppsetningar á 
hjólbarðakerfi	(eða	gerð	ökutækis	að	því	er	það	varðar)

89

13 Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á hljóðmerkjabúnaði 
sem íhlut

92

14 Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á framrúðu úr öðru efni 
en gleri sem íhlut/aðskilinni tæknieiningu

94

15 Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á framrúðusprautu-
búnaði sem íhlut/aðskilinni tæknieiningu

96
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Númer 
viðbætis Heiti viðbætis Bls.

16 Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á baksýnisbúnaði sem 
íhlut/aðskilinni tæknieiningu

98

17 Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á öryggisbeltum sem 
aðskildum tæknieiningum

100

18 Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á ökumannssæti 
(hnakk/sæti) sem íhlut/aðskilinni tæknieiningu

102

19 Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á tengibúnaði fyrir 
eftirvagn sem aðskilinni tæknieiningu

104

20 Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á búnaði til að koma í 
veg	fyrir	notkun	án	leyfis	sem	aðskilinni	tæknieiningu

106

21 Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á handföngum fyrir 
farþega sem aðskildum tæknieiningum

108

22 Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á fóthvílum sem 
aðskildum tæknieiningum

110

23 Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á hliðarvagni sem 
aðskilinni tæknieiningu

111

24 Yfirlýsing	framleiðanda	fyrir	ökutæki	með	nothæfisstig	sem	breyta	má	úr	undirflokki	(L3e/
L4e)-A2	yfir	í	undirflokk	(L3e/L4e)-A3	og	öfugt

120

25 Yfirlýsing	framleiðanda	um	ráðstafanir	gegn	óheimilum	breytingum	á	aflrásum	 123

A-HLUTI

UPPLÝSINGAMAPPA

1.  Almennar kröfur

1.1.  Þegar	framleiðandi	sækir	um	ESB-gerðarviðurkenningu	fyrir	ökutæki,	kerfi,	íhlut	eða	aðskilda	tæknieiningu	
skal hann leggja fram upplýsingamöppu í samræmi við 27. gr. reglugerðar (ESB) nr. 168/2013 og skal hún 
innihalda eftirfarandi:

1.1.1.  efnisyfirlit,

1.1.2.  upplýsingar um þá gerðarviðurkenningaraðferð sem valin var í samræmi við 1. mgr. 25. gr. reglugerðar (ESB) 
nr. 168/2013, en sniðmát hennar er sett fram í 2. lið (upplýsingamöppublað),

1.1.3.  upplýsingaskjalið sem sett er fram í B-hluta þessa viðauka,

1.1.4.  öll	viðeigandi	gögn,	teikningar,	ljósmyndir	og	aðrar	upplýsingar	sem	krafist	er	í	upplýsingaskjalinu,

1.1.5.  yfirlýsingu	framleiðanda	um	endingu	kerfa,	hluta	og	búnaðar	sem	eru	mikilvæg	fyrir	notkunaröryggi,	sem	
um getur í 2. mgr. 22. gr. reglugerðar (ESB) nr. 168/2013 og sett er fram í II. viðauka við þessa reglugerð,

1.1.6.  yfirlýsingu	framleiðanda	um	heilleika	burðarvirkis	ökutækisins	eins	og	um	getur	í	5.	mgr.	22.	gr.	reglugerðar	
(ESB) nr. 168/2013 og í lið 1.1 í XIX. viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 
nr. 3/2014 frá 24. október 2013 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 168/2013 
að því er varðar kröfur um notkunaröryggi fyrir ökutæki vegna viðurkenningar á ökutækjum á tveimur eða 
þremur hjólum og fjórhjólum (4) eins og sett er fram í lið 1.4 í II. viðauka við þessa reglugerð,

1.1.7.  vottorð	framleiðanda	með	sönnunum	fyrir	því	að	farið	sé	að	fyrirmælum	gerðarviðurkenningaryfirvaldsins	
um aðgang að upplýsingum úr innbyggðum greiningarkerfum og að upplýsingum um viðgerðir og viðhald 
ökutækja eins og um getur í 8. mgr. 57. gr. reglugerðar (ESB) nr. 168/2013 og sett er fram í III. viðauka við 
þessa reglugerð,

(4) Stjtíð.	ESB	L	7,	10.1.2014,	bls.	1.
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1.1.8.  yfirlýsingu	framleiðanda	um	breytingu	eiginleika	(L3e/L4e)-A2	bifhjóla	yfir	í	(L3e/L4e)-A3	og	öfugt,	eins	
og um getur í 8. mgr. 25. gr. reglugerðar (ESB) nr. 168/2013 og í lið 4.2.6 í III. viðauka við framselda 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 44/2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins 
og ráðsins (ESB) nr. 168/2003 að því er varðar kröfur um smíði ökutækja og almennar kröfur vegna 
viðurkenningar á ökutækjum á tveimur eða þremur hjólum og fjórhjólum (5) eins og sett er fram í 24. 
viðbæti við þennan viðauka,

1.1.9.  yfirlýsingu	framleiðanda	um	ráðstafanir	gegn	óheimilum	breytingum	á	aflrás	eins	og	um	getur	 í	2.	mgr.		
20. gr. reglugerðar (ESB) nr. 168/2013 og í II. viðauka (liðum 2.2, 2.6 og 5.2) við framselda reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 44/2014 samkvæmt fyrirmyndum sem komið er á með 25. viðbæti við 
þennan viðauka,

1.1.10. allar	viðbótarupplýsingar	sem	viðurkenningaryfirvaldið	fer	fram	á	sem	hluta	af	viðurkenningaraðferðinni.

1.2.  Umsóknir sem eru lagðar fram í pappírsformi skulu vera í þríriti. Teikningar, ef einhverjar eru, skulu vera 
í	hæfilegum	hlutföllum	og	nægilega	nákvæmar,	 á	blöðum	 í	 stærðinni	A4	eða	brotnar	 saman	 í	þá	 stærð.	
Ljósmyndir,	ef	einhverjar	eru,	skulu	einnig	vera	nægilega	nákvæmar.

1.3.  Ef	kerfi,	íhlutir	eða	aðskildar	tæknieiningar	eru	búnar	rafeindastýringu	skulu	fylgja	upplýsingar	um	hvernig	
þær virka.

2.  Sniðmát fyrir upplýsingamöppublaðið

Upplýsingar

um þá gerðarviðurkenningaraðferð sem var valin í samræmi við 1. mgr. 25. gr. reglugerðar 
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 168/2013

Upplýsingamöppublað

Tilhlýðilega	útfyllt	útgáfa	af	þessari	yfirlýsingu	skal	fylgja	með	í	upplýsingamöppunni.

Undirritaður: [ … (fullt nafn og staða)]

Heiti og heimilisfang framleiðanda:  ...........................................................................................

Nafn og heimilisfang fulltrúa framleiðandans (ef einhver):  .......................................................

Sækir hér með um gerðarviðurkenningaraðferð (4):

a) gerðarviðurkenningu í áföngum,

b) gerðarviðurkenningu í einum áfanga,

c) blandaða gerðarviðurkenningu

Ef	aðferð	a	eða	c	er	valin	er	lýst	yfir	að	farið	sé	að	kröfum	eins	og	í	aðferð	b	fyrir	öll	kerfi,	alla	
íhluti og allar aðskildar tæknieiningar.

Fjölþrepa gerðarviðurkenning valin í samræmi við 5. mgr. 25. gr. reglugerðar (ESB) nr. 168/2013: 
já/nei (4)

Upplýsingar um eitt eða fleiri ökutæki sem skal fylla út ef umsóknin er um ESB-heildar-
gerðarviðurkenningu(3):

0.1. Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda):  .............................................................................

0.2. Gerð (17):  ..........................................................................................................................

0.2.1. Afbrigði,	eitt	eða	fleiri	(17):  ..............................................................................................

0.2.2. Útfærsla eða útfærslur (17):  ..............................................................................................

0.2.3. Verslunarheiti (ef til er(u)):  ..............................................................................................

0.3. Flokkur,	undirflokkur	og	undirflokkur	undirflokks	ökutækis	(2):  ....................................

Upplýsingar sem skal færa inn ef umsóknin er um gerðarviðurkenningu á kerfi/íhlut/
aðskilinni tæknieiningu (3) (4):

0.7. Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda):  ......................................................................

0.8. Gerð:  ................................................................................................................................

0.8.1. Verslunarheiti (ef til er(u)):  ..............................................................................................

(5) Stjtíð.	ESB	L	25,	28.1.2014,	bls.	1.
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1.6. Sýndarprófun og/eða sjálfsprófun (3):

1.6.1. Yfirlitsskrá	yfir	sýndar-	og/eða	sjálfsprófuð	kerfi,	 íhluti	eða	aðskildar	 tæknieiningar	skv.	 
6. lið III. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 44/2014 kemur hér á eftir:

Yfirlitstafla fyrir sýndar- og/eða sjálfsprófanir

Framseld gerð Viðauki Viðfangsefni Sýndarprófun og/eða 
sjálfsprófun: já/nei (4)

Framseld reglugerð fram-
kvæmdastjórnarinnar (ESB) 
nr. 134/2014 (*)

IX Prófunaraðferðir fyrir 
hámarkshönnunarhraða 
ökutækis

Sjálfsprófun: já/nei (4)

Framseld reglugerð fram-
kvæmdastjórnarinnar (ESB) 
nr. 3/2014

II Hljóðmerkjabúnaður Sjálfsprófun: já/nei (4)

Framseld reglugerð fram-
kvæmdastjórnarinnar (ESB) 
nr. 3/2014

VIII Stjórntæki sem öku-
maður stjórnar, þ.m.t. 
auðkenning stjórn-
tækja, gaumbúnaðar og 
merkjabúnaðar

Sjálfsprófun: já/nei (4)

Framseld reglugerð fram-
kvæmdastjórnarinnar (ESB) 
nr. 3/2014

IX Uppsetning ljósa- og 
ljósmerkjabúnaðar

Sýndarprófun: já/nei (4)

Framseld reglugerð fram-
kvæmdastjórnarinnar (ESB) 
nr. 3/2014

X Útsýn aftur fyrir Sýndarprófun: já/nei (4)

Framseld reglugerð fram-
kvæmdastjórnarinnar (ESB) 
nr. 3/2014

XIV Áfesting hjólbarða Sýndarprófun: já/nei (4)

Framseld reglugerð fram-
kvæmdastjórnarinnar (ESB) 
nr. 44/2014

XIV Flötur fyrir skránin-
garmerki

Sjálfs- og sýndarpró-
fun: já/nei (4)

Framseld reglugerð fram-
kvæmdastjórnarinnar (ESB) 
nr. 44/2014

XVI Standarar Sjálfsprófun: já/nei (4)

Þessi framkvæmdarreglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar

VIII Lögboðin	merkiplata	
og ESB-gerðarviðurk-
enningarmerki

Sjálfsprófun: já/nei (4)

(*) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 134/2014 frá 16. desember 2013 um 
viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 168/2013 að því er varðar kröfur um 
vistvænleika	og	afköst	knúningseiningar	og	um	breytingu	á	V.	viðauka	við	hana	(Stjtíð.	ESB	L	53,	
21.2.2014, bls. 1).

1.6.2. Nákvæmri skýrslu um fullgildingu sýndar- og/eða sjálfsprófunar bætt við: já/nei (4)

Staður: … Dags: …

Undirskrift: … Nafn og staða innan fyrirtækisins: …
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B-HLUTI

UPPLÝSINGASKJAL

1.  Almennar kröfur

1.1.  Upplýsingaskjalið skal bera tilvísunarnúmer sem umsækjandi ákveður.

1.2.  Ef breyting hefur orðið á einstökum atriðum sem koma fram í upplýsingaskjalinu fyrir gerðarviðurkenningu 
ökutækis	 skal	 framleiðandi	 senda	 endurskoðaðar	 blaðsíður	 til	 viðurkenningaryfirvaldsins	 sem	 sýna	
greinilega í hverju breytingin er fólgin, ásamt dagsetningu endurútgáfu.

1.3.  Gerðarviðurkenningarnúmer

1.3.1.  Framleiðandinn	 skal	 leggja	 fram	 þær	 upplýsingar	 sem	 krafist	 er	 í	 eftirfarandi	 töflu	 að	 því	 er	 varðar	
viðkomandi viðfangsefni fyrir ökutækið sem sett eru fram í II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 168/2013. 
Allar viðeigandi viðurkenningar og prófunarskýrslur (ef til eru) skulu fylgja með fyrir hvert viðfangsefni. 
Hins	vegar	er	óþarft	að	gefa	upplýsingar	um	kerfi,	íhluti	eða	aðskildar	tæknieiningar	að	því	gefnu	að	þær	
komi fram á samsvarandi viðurkenningarvottorði.

Gerðarviðurkenningarnúmer og samantekt prófunarskýrslu

Númer og 
við fangs-
efni liðar

Gerðar viður-
kenningar-
númer eða 
prófunar-
skýrslu-

númer(***)

Útgáfu dagur gerðar-
viður kenningar eða 

rýmkunar hennar eða 
prófunar skýrslunnar

Aðildar ríki eða samnings aðili(*) 
sem gefur út gerðar viður kenn-
inguna(**)  eða tækni þjónusta 

sem gefur út prófunar-
skýrsluna(***) 

Tilvísun í stjórn-
valds fyrir mælin 

og nýjustu 
breytingu á þeim

Afbrigði/
út færsla 
eða út-
færslur

t.d. B1 
hljóð-

merkja-
búnaður

(*) Samningsaðilar að endurskoðaða samningnum frá 1958.
(**) Komi fram hér ef ekki er hægt að sjá það á gerðarviðurkenningarnúmerinu.
(***) Viðurkenningaryfirvaldið	 skal	 fylla	 út	 þær	 tilvísanir	 fyrir	 prófunarskýrslurnar	 sem	 unnar	 eru	 í	 samræmi	 við	

stjórnvaldsfyrirmæli og ekkert gerðarviðurkenningarvottorð er tiltækt fyrir.

Undirskrift:  ....................................................................................................................................................

Staða innan fyrirtækis:  ..................................................................................................................................

Dagsetning:  ...................................................................................................................................................

2.  Efni upplýsingaskjalsins

  Eftirfarandi skal koma fram í öllum upplýsingaskjölum:

2.1.  Ef um er að ræða heildargerðarviðurkenningu ökutækis skal framleiðandinn fylla út:

— töfluna	í	lið	2.3	til	að	auðkenna	útfærslur	og	afbrigði	ökutækisins	sem	ætlunin	er	að	fá	gerðarviðurkenningu	
fyrir, 

— skrá	yfir	hluti	sem	tengjast	(undir-)flokknum	og	tæknilegum	eiginleikum	ökutækisins	sem	innihaldið	er	
fengið	úr,	og	skal	nota	númerakerfi	heildarskrárinnar	í	lið	2.6.	

2.2.  Fyrir	kerfi,	íhlut	eða	aðskilda	tæknieiningu	sem	talin	er	upp	í	töflu	1	skal	framleiðandinn	fylla	út	viðeigandi	
viðbæti við þennan viðauka.

  Auk	viðaukanna	sem	um	getur	í	töflu	1	skulu	kerfin,	íhlutirnir	og	aðskildu	tæknieiningarnar	uppfylla	eftir-
farandi kröfur:

— fyrirkomulag gerðarviðurkenningaraðferða (III. viðauki við framselda reglugerð framkvæmda stjórn-
arinnar (ESB) nr. 44/2014)
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— framleiðslusamræmi (IV. viðauki við framselda reglugerð (ESB) nr. 44/2014)

— aðgang að upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækis (XV. viðauki við framselda reglugerð (ESB) 
nr. 44/2014)

Tafla 1

Skrá yfir kerfi, íhluti og aðskildar tæknieiningar sem kunna að falla undir ESB-
gerðarviðurkenningu

SKRÁ I — Kröfur um vistvænleika og afköst knúningseiningar

Viðbætir Kerfi	eða	íhlutur/aðskilin	tæknieining
Framseld reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 
134/2014, nr. viðauka

Eins og breytt 
með og/eða á 

framkvæmdarstigi

1 Kerfi:	mengunarvarnarkerfi	fyrir	
endarör

II, III, V, VI

2 Kerfi:	losun	frá	sveifarhúsi	og	með	
uppgufun

IV, V

3 Kerfi:	umhverfistengd	og	virk	innbyggð	
greiningarkerfi

VIII

(og XII. viðauki við 
framselda reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 
nr. 44/2014)

4 Kerfi:	hljóðstig IX

5 Kerfi:	afköst	knúningseiningar X

6 Aðskilin tæknieining: 
mengunarvarnarbúnaður

II, III, IV, V, VI

7 Aðskilin tæknieining: 
hávaðamildunarbúnaður

IX

8 Aðskilin tæknieining: útblástur-
búnaður (mengunar varnarbúnaður og 
hávaðamildunarbúnaður)

II, III, V, VI, IX

SKRÁ II — Kröfur um notkunaröryggi ökutækis

Viðbætir Kerfi	eða	íhlutur/aðskilin	tæknieining
Framseld reglugerð fram kvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 3/2014  
Númer viðauka

Eins og breytt 
með og/eða á 

framkvæmdarstigi

9 Kerfi:	hemlar III

10 Kerfi:	uppsetning	ljósa-	og	
ljósmerkjabúnaðar

IX

11 Kerfi:	veltivarnarbúnaður XI

12 Kerfi:	áfesting	hjólbarða XV

13 Íhlutur: hljóðmerkjabúnaður II
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Viðbætir Kerfi	eða	íhlutur/aðskilin	tæknieining
Framseld reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 3/2014  
Númer viðauka

Eins og breytt 
með og/eða á 

framkvæmdarstigi

14 Íhlutur/aðskilin tæknieining: framrúða 
úr öðru efni en gleri

VII

15 Íhlutur/aðskilin tæknieining: 
framrúðusprautubúnaður

VII

16 Íhlutur/aðskilin tæknieining: 
baksýnisbúnaður

X

17 Aðskilin tæknieining: öryggisbelti XII

18 Íhlutur/aðskilin tæknieining: sæti 
(hnakkur/sæti)

XIII

SKRÁ III — Smíði ökutækis og almennar gerðarviðurkenningarkröfur

Viðbætir Kerfi	eða	íhlutur/aðskilin	tæknieining
Framseld reglugerð framkvæmda-
stjórnarinnar (ESB) nr. 44/2014 

Númer viðauka

Eins og breytt 
með og/eða á 

framkvæmdarstigi

19 Aðskilin tæknieining: tengibúnaður 
eftirvagns

V

20 Aðskilin tæknieining: búnaður til að 
koma	í	veg	fyrir	notkun	án	leyfis

VI

21 Aðskilin tæknieining: handföng fyrir 
farþega

XIII

22 Aðskilin tæknieining: fóthvílur XIII

23 Aðskilin tæknieining: hliðarvagn VIII, XI, XIII;

(og  III., V., VII., IX., X., XII., 
XIII., XIV., XV., XVII. og XIX. 
viðauki við framselda reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 3/2014)

2.3.  Tafla	sem	sýnir	samsetningar	á	færslunum	í	lið	2.6	innan	útfærslna	og	afbrigða	af	gerð	ökutækis

Tafla yfir afbrigði og útfærslur

Liður	nr. Allar Útfærsla 1 Útfærsla 2 Útfærsla 3 Úfærsla n

2.3.1.  Setja	skal	saman	sérstaka	töflu	fyrir	hvert	afbrigði	gerðarinnar.

2.3.2.  Færslur	án	takmarkana	á	samsetningu	innan	afbrigðis	skal	færa	í	dálkinn	með	yfirskriftinni	„Allar“.

2.3.3.  Framangreindar upplýsingar má setja fram með öðru sniði eða sameina upplýsingunum sem settar eru fram 
í lið 2.6.
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2.4.  Heiti gerða, afbrigða og útfærslna

2.4.1.  Framleiðandinn skal úthluta hverri gerð, hverju afbrigði og hverri útfærslu ökutækis alstafakóða sem 
samanstendur af rómverskum stöfum og/eða arabískum tölustöfum, sem einnig skal gefa upp í samræmis-
vottorðinu (sjá IV. viðauka) viðkomandi ökutækis.

  Heimilt er að nota sviga og bandstrik ef þau koma ekki í staðinn fyrir bókstaf eða tölustaf.

2.4.2.  Heildarkóðinn skal tilgreina eftirfarandi: Gerð-afbrigði-útfærslu (e. Type-Variant-Version, skammstafað 
TVV).

2.4.3.  TVV-kóðinn skal með skýrum og ótvíræðum hætti auðkenna einstaka samsetningu tæknilegra eiginleika 
með tilliti til þeirra viðmiðana sem skilgreindar eru í B-hluta þessa viðauka.

2.4.4.  Sami	framleiðandi	má	nota	sama	kóðann	til	að	auðkenna	gerð	ökutækis	þegar	það	fellur	undir	tvo	eða	fleiri	
flokka.

2.4.5.  Sami	 framleiðandi	 skal	 ekki	 nota	 sama	 kóðann	 til	 að	 auðkenna	 gerð	 ökutækis	 fyrir	 fleiri	 en	 eina	
gerðarviðurkenningu	innan	sama	flokks	ökutækja.

2.4.6.  Fjöldi rittákna í TVV-kóða

2.4.6.1. Fjöldi rittákna skal ekki vera meiri en:

a. 15 fyrir kóða ökutækjagerðarinnar,

b. 25 fyrir kóða hvers afbrigðis,

c. 35 fyrir kóða hverrar útfærslu.

2.4.6.2. Í	heild	skal	TVV-alstafakóðinn	ekki	samanstanda	af	fleiri	en	75	rittáknum.

2.4.6.3. Ef TVV-kóðinn er notaður í heild sinni skal vera bil á milli gerðar, afbrigðis og útfærslu.

  Dæmi um TVV-kóða: 159AF[…bil]0054[…bil]977K(BE).

2.5.  Hvað varðar þau viðfangsefni sem um getur í II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 168/2013 sem fengið hafa 
viðurkenningar í samræmi við þær reglugerðir efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu sem um 
getur í 54. gr. reglugerðar (ESB) 168/2013 (viðurkenningar efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu)	skal	framleiðandinn	einungis	leggja	fram	þær	upplýsingar	sem	krafist	er	í	lið	2.7	ef	þær	hafa	ekki	
þegar verið lagðar fram í samsvarandi viðurkenningarvottorði og/eða prófunarskýrslu. Aftur á móti skal í 
öllum tilvikum veita þær upplýsingar sem um getur í samræmisvottorðinu (IV. viðauki).

2.6.  Framleiðandinn skal fylla út viðeigandi liðanúmer í sniðmátinu sem sett er fram í lið 2.8 og leggja þessa útfylltu 
skrá	fyrir	viðurkenningaryfirvaldið	sem	veitir	gerðarviðurkenninguna,	skipt	 í	 tvö	aðskilin	skjöl.	Viðeigandi	
liðir	sem	eru	merktir	með	*	skulu	liggja	hjá	viðurkenningaryfirvaldinu	sem	veitir	gerðarviðurkenninguna	og	
allir	aðrir	viðeigandi	liðir	skulu	verða	hluti	af	upplýsingamöppunni.	Dálkurinn	„(Undir)flokkar“	gefur	til	kynna	
hvaða	undirflokki	hver	einstök	færsla	tilheyrir	(t.d.	merkir	„L1e	-	L7e“	að	færslan	eigi	við	um	alla	flokka	og	
undirflokka).

2.7.  Sleppa má eftirfarandi tegund gagnafærslna í upplýsingaskjalinu með því skilyrði að viðeigandi 
tækniteikningu, annað hvort sem pappírsskjali eða pdf-skrá, sé bætt við upplýsingamöppuna og á henni séu 
þessir skráðu liðir sýndir á skýran og læsilegan hátt:

2.7.1.  Tegund (að undanskildum lið nr. 0.1),

2.7.2.  Gerð (að undanskildum lið nr. 0.2),

2.7.3.  Staðsetning/hvar,

2.7.4.  Vinnsluháttur (að undanskildum lið nr. 3.2.1.2),
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2.7.5.  Eiginleikar,

2.7.6.  Fjöldi (að undanskildum liðum nr. 1.3, 3.2.1.1 og 6.16.1),

2.7.7.  Auðkenni/hlutanúmer,

2.7.8.  (Stutt)/(tækni-)lýsing

2.7.9.  Hönnun,

2.7.10. Uppdráttur/skýringarmynd,

2.7.11. (Smíða-)efni sem eru notuð,

2.7.12. Horn/halli og önnur mál (hæð, lengd, breidd, fjarlægð) (að undanskildum liðum nr. 2.2.1., 2.2.2, 2.2.3, 
2.2.17, 7.6.1 og 7.6.2),

2.7.13. Vikmörk,

2.7.14. Viðmiðunarmerki,

2.7.15. Stærð (að undanskildum liðum nr.  6.18.1.1.1, 6.18.1.1.2 og 6.18.1.1.3),

2.7.16. Fyrirkomulag,

2.8.  GAGNAFÆRSLUR Í UPPLÝSINGASKJALINU

Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

0. ALMENNAR UPPLÝSINGAR

A. Almennar upplýsingar um ökutæki

0.1. L1e — L7e Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda):  .....................................................

0.2. L1e — L7e Gerð (17):  ......................................................................................................

0.2.1 L1e	—	L7e Afbrigði,	eitt	eða	fleiri	(17): ...........................................................................

0.2.2 L1e	—	L7e Útfærsla eða útfærslur (17):  ...........................................................................

0.2.3. L1e	—	L7e Verslunarheiti (ef til er(u)):  ..........................................................................

0.3. L1e — L7e Flokkur, undirflokkur og undirflokkur undirflokks ökutækis  (2):  .......

0.4. L1e — L7e Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda:  .......................................

0.4.1. L1e	—	L7e Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningarverksmiðja:  ...............

0.4.2. L1e	—	L7e Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda, ef einhver:  .........

0.5. L1e — L7e Lögboðin merkiplata eða -plötur framleiðanda: .....................................

0.5.1. L1e	—	L7e Staðsetning lögboðinnar merkiplötu framleiðanda (15) (18):  .........................

0.5.2. L1e	—	L7e Áfestingaraðferð:  .........................................................................................

0.5.3. L1e	—	L7e Ljósmyndir	og/eða	teikningar	af	lögboðnu	merkiplötunni	(fullgert	
sýnishorn ásamt stærðum):  ..........................................................................
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Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

0.6. L1e — L7e Staðsetning verksmiðjunúmers ökutækis(15):  ..........................................

0.6.1. L1e	—	L7e Ljósmyndir	og/eða	teikningar	af	staðsetningum	verksmiðjunúmers	
ökutækis (fullgert sýnishorn ásamt stærðum):  .............................................

0.6.1.1. L1e	—	L7e Raðnúmer gerðarinnar hefst á:  .....................................................................

B. Almennar upplýsingar um kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar

0.7. L1e	—	L7e Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda):  ..............................................

0.8. L1e — L7e Gerð:  ............................................................................................................

0.8.1. L1e	—	L7e Verslunarheiti (ef til er(u)):  ..........................................................................

0.8.2. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenningarnúmer (ef til er(u)):  ...................................................

0.8.3. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenning(-ar),	útgefin/útgefnar	(dags,	ef	það	liggur	fyrir):	 ........

0.9. L1e	—	L7e Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda:  .......................................

0.9.1. L1e	—	L7e Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningarverksmiðja:  ...............

0.9.2. L1e	—	L7e Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda, ef einhver:  .........

0.10. Ökutæki sem kerfið/aðskilda tæknieiningin er ætluð í (21):  ...................

0.10.1. L1e	—	L7e Gerð (17): .......................................................................................................

0.10.2. L1e	—	L7e Afbrigði (17):  .................................................................................................

0.10.3. L1e	—	L7e Útfærsla (17):  .................................................................................................

0.10.4. L1e	—	L7e Verslunarheiti (ef til er(u)):  ..........................................................................

0.10.5. L1e	—	L7e Flokkur,	undirflokkur	og	undirflokkur	undirflokks	ökutækis	(2):  ................

0.11. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenningarmerki fyrir íhluti og aðskildar tæknieiningar (19):  

0.11.1. L1e	—	L7e Áfestingaraðferð:  .........................................................................................

0.11.2. L1e	—	L7e Ljósmyndir	og/eða	teikningar	af	staðsetningu	gerðarviðurkenningar-
merkisins (fullgert sýnishorn ásamt stærðum):  ............................................

C. Almennar upplýsingar um samræmi framleiðslu og aðgang að 
upplýsingum um viðgerðir og viðhald
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Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

0.12. Samræmi framleiðslu

0.12.1. L1e	—	L7e Lýsing	á	stjórnunarkerfunum	fyrir	heildargæðastýringu:

0.13. Aðgangur að upplýsingum um viðgerðir og viðhald

0.13.1. L1e	—	L7e Veffang fyrir aðalvefsetrið með aðgang að upplýsingum um viðgerðir og 
viðhald ökutækja:  .........................................................................................

0.13.2. L1e	—	L7e Ef um er að ræða fjölþrepa gerðarviðurkenningu skal skrá veffang fyrir 
aðalvefsetrið sem veitir aðgang að upplýsingum um viðgerðir og viðhald 
ökutækja frá framleiðanda eða framleiðendum á fyrra stigi/fyrri stigum:

1. ALMENNIR SMÍÐAEIGINLEIKAR

1.1. L1e	—	L7e Ljósmyndir	og/eða	teikningar	af	dæmigerðu	ökutæki:	 ................................

1.2. L1e	—	L7e Kvörðuð teikning af fullbúnu ökutæki:  ........................................................

1.3. L1e	—	L7e Fjöldi ása og hjóla:  .......................................................................................

1.3.1. L1e	—	L7e Ásar með tvöföldum hjólum (23):  .................................................................

1.3.2. L1e	—	L7e Aflásar (23):  ...................................................................................................

1.4. L1e	—	L7e Undirvagn (ef einhver er) (heildarteikning):  ................................................

1.5. L2e,	L5e-B,	
L6e-B,	L7e-A2,	
L7e-B2,	L7e-C

Efni	í	yfirbyggingu:

1.6. L1e	—	L7e Staðsetning og fyrirkomulag knúnings:  .......................................................

1.7. L4e,	L5e-B,	
L6e-B,	L7e-A2,	
L7e-B2,	L7e-C

Stýri: vinstra megin/hægra megin/fyrir miðju (4):  .......................................

1.7.1. L1e	—	L7e Ökutækið er útbúið til aksturs í hægri/vinstri handar umferð og í löndum 
sem	nota	metrakerfið/metrakerfið	og	breska	mælieiningakerfið (4):  ............

1.8. Afköst knúningseiningar

1.8.1. L3e,	L4e,	L5e,	
L7e-A,	L7e-B2

Yfirlýstur	hámarkshraði	ökutækis:	..............................................................
........ km/klst.

1.8.2. L1e,	L2e,	L6e,	
L7e-B1,	L7e-C

Hámarkshönnunarhraði ökutækisins (22): ........... km/klst. og gír sem hann 
næst í:  ...........................................................................................................

1.8.3. L1e	—	L7e Hámarksnettóafl	brunahreyfils:		..........	kW		.........	mín-1 við hlutfall lofts/
eldsneytis:  .................................................................................................... 
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Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

1.8.4. L1e	—	L7e Hámarkssnúningsvægi	(nettó)	brunahreyfils:		..........	Nm		.........	mín-1 við 
hlutfall lofts/eldsneytis:  ................................................................................

1.8.5. L1e	—	L7e Samfellt	hámarksnafnafl	rafhreyfils	(15/30	(4)	mínútna	afl	(27)): .............
....................	kW	við	.......................................	mín-1

1.8.6. L1e	—	L7e Samfellt	hámarksnafnsnúningsvægi	rafhreyfils:	......	Nm	við	....	mín-1

1.8.7. L1e	—	L7e Samfellt	heildarhámarksafl	til	knúningskerfisins/-kerfanna:	....	kW	við	....	
mín-1 við hlutfall lofts/eldsneytis:  ................................................................

1.8.8. L1e	—	L7e Samfellt	heildarhámarkssnúningsvægi	knúningskerfisins/-kerfanna:	.....	
Nm við ..... mín-1 við hlutfall lofts/eldsneytis:  .............................................

1.8.9. L1e	—	L7e Hámarksafl	til	knúningskerfisins	eða	-kerfanna:		..........	kW		.........	mín-1 
við hlutfall lofts/eldsneytis:  .......................................................................... 

2. MASSAR OG MÁL

(í kg og mm) sjá teikningar þar sem við á

2.1 Massamörk ökutækis (heildarmál)

2.1.1. L1e	—	L7e Massi ökutækis sem er tilbúið til aksturs: .................................................kg

2.1.1.1. L1e	—	L7e Dreifing	massa	ökutækis,	sem	er	tilbúið	til	aksturs,	á	ásana:	 .................. kg

2.1.2. L1e	—	L7e Raunmassi:  .............................................................................................. kg

2.1.2.1. L1e	—	L7e Dreifing	raunmassans	á	ásana:	 ................................................................ kg

2.1.3. L1e	—	L7e Tæknilega	leyfilegur	hámarksmassi	með	hleðslu:	 .................................. kg

2.1.3.1. L1e	—	L7e Tæknilega	leyfilegur	hámarksmassi	á	framásinn:	 ................................... kg

2.1.3.2. L1e	—	L7e Tæknilega	leyfilegur	hámarksmassi	á	afturásinn:	 ................................... kg

2.1.3.3. L4e Tæknilega	leyfilegur	hámarksmassi	á	ás	hliðarvagns:	 ............................ kg

2.1.4. L1e	—	L7e Hámarkshalli þegar tekið er af stað í brekku miðað við tæknilega 
leyfilegan	hámarksmassa	sem	framleiðandi	tilgreinir: ..................... % halli

2.1.5. L1e	—	L7e Hámarksfarmmassi,	gefinn	upp	af	framleiðanda:	 ................................... kg

2.1.6. L1e	—	L7e Flutningsgeta	hleðslupalls,	gefin	upp	af	framleiðanda:	 .......................  kg

2.1.7. L1e	—	L7e Tæknilega	leyfilegur	hámarksdráttarmassi	ef	(4): Með hemlum: .............
............................ kg Án hemla: ............................................................ kg

2.1.7.1 L1e	—	L7e Tæknilega	leyfilegur	hámarksmassi	samsetts	ökutækis	með	hleðslu:	 .... kg
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Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

2.1.7.2. L1e	—	L7e Tæknilega	leyfilegur	hámarksmassi	á	tengipunkti:	 ................................. kg

2.1.8. L1e	—	L7e Massi valkvæðs búnaðar:  ........................................................................ kg

2.1.9. L1e	—	L7e Massi	burðarvirkis	yfirbyggingar: ............................................................ kg

2.1.10. L1e	—	L7e Massi knúningsrafgeymis:  ...................................................................... kg

2.1.11. L2e,	L4e,	L5e,	
L6e,	L7e

Massi hurða:  ............................................................................................ kg

2.1.12. L2e-U,	L5e-B,	
L6e-BU,	L7e-
CU

Massi véla eða búnaðar sem settur er upp á svæði hleðslupalls:  ........  kg

2.1.13. L1e	—	L7e Massi	kerfis	fyrir	loftkennt	eldsneyti	ásamt	massa	geymslutanks	fyrir	
loftkennt eldsneyti:  .................................................................................. kg

2.1.14. L1e	—	L7e Massi geymslutanka til geymslu á þrýstilofti:  ........................................ kg

2.2. Stærðarmörk ökutækis (heildarmál)

2.2.1. L1e	—	L7e Lengd:	 ..................................................................................................  mm

2.2.2. L1e	—	L7e Breidd:  ..................................................................................................  mm

2.2.3. L1e	—	L7e Hæð:  .....................................................................................................  mm

2.2.4. L1e	—	L7e Hjólhaf:  ................................................................................................  mm

2.2.4.1. L4e Hjólhaf hliðarvagns  (28): ........................................................................ mm 

2.2.5. Sporvídd

2.2.5.1. L1e	—	L7e	ef	
búið tvöföldum 
hjólum

L2e,	L4e,	L5e,	
L6e,	L7e

Sporvídd að framan:  ............................................................................  mm.

2.2.5.2. L1e	—	L7e	ef	
búið tvöföldum 
hjólum

Sporvídd að aftan:  ...............................................................................  mm.

2.2.5.3. L2e,	L4e,	L5e,	
L6e,	L7e

Sporvídd hliðarvagns:  .........................................................................  mm.

2.2.6. L7e-B Útskögun að framan:  ...........................................................................  mm.

2.2.7. L7e-B Útskögun að aftan:  ..............................................................................  mm.

2.2.8. Mál hleðslupalls
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Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

2.2.8.1. L2e-U,	L5e-B,	
L6e-BU,	
L7e-B2,	L7e-
CU

Lengd	hleðslupalls:	 ..............................................................................  mm

2.2.8.2. L2e-U,	L5e-B,	
L6e-BU,	
L7e-B2,	L7e-
CU

Breidd hleðslupalls:  .............................................................................  mm

2.2.8.3. L2e-U,	L5e-B,	
L6e-BU,	
L7e-B2,	L7e-
CU

Breidd hleðslupalls eða -palla:  .............................................................  mm

2.2.9. Þyngdarmiðja

2.2.9.1. L2e-U,	L5e-B,	
L6e-BU,	
L7e-B2,	L7e-
CU

Staðsetning	þyngdarmiðju	framan	við	afturás,	Lcg: ............................  mm.

2.2.9.2. L2e-U,	L5e-B,	
L6e-BU,	
L7e-B2,	L7e-
CU

Staðsetning	þyngdarmiðju	ofan	við	jarðflöt,	Hcg: ...............................  mm.

2.2.9.3. L2e-U,	L5e-B,	
L6e-BU,	
L7e-B2,	L7e-
CU

Staðsetning	þyngdarmiðju	palls	með	hleðslu	framan	við	afturás,	LcgLP:		 
..............................................................................................................  mm.

2.2.10. Ýmis mál

2.2.10.1. L7e-B2 Flái að framan (11):  ...........................................................................  gráður.

2.2.10.2. L7e-B2 Flái að aftan (11):  ..............................................................................  gráður.

2.2.10.3. L7e-B2 Fríhorn (11): ........................................................................................ gráður. 

2.2.10.4. L7e-B2 Hæð frá jörðu undir framás (11):  ..........................................................  mm.

2.2.10.5. L7e-B2 Hæð frá jörðu undir afturás (11):  ..........................................................  mm.

2.2.10.6. L3e-AxE	(x=1,	
2	eða	3),	L3e-
AxT	(x=1,	2	
eða 3)

L7e-B

Hæð frá jörð milli ása (11):  ..................................................................  mm.

2.2.10.7. L7e-B Hlutfall	hjólhafs	og	hæðar	yfir	jörð	 .....................................  [engin eining]

2.2.10.8. L7e-B2 Stuðull stöðugleika í kyrrstöðu — Kst: [engin eining]

2.2.10.9. L3e-AxE,	L3e-
AxT

Hæð sætis: .............................................................................................. mm

2.2.10.10. L3e-AxE,	L3e-
AxT

Hæð frá jörð:  ........................................................................................  mm
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3. ALMENNIR EIGINLEIKAR AFLRÁSA

3.1 Framleiðandi knúningseiningarinnar

3.1.1. Brunahreyfill

3.1.1.1. L1e	—	L7e Framleiðandi:  ...............................................................................................

3.1.1.2. L1e	—	L7e Hreyfilkóði	(eins	og	hann	er	settur	á	hreyfilinn	eða	annars	konar	
auðkenni):  ....................................................................................................

3.1.1.3. L1e	—	L7e Auðkennismerki fyrir eldsneyti (ef það er fyrir hendi):  ...............................

3.1.2. Rafhreyfill

3.1.2.1. L1e	—	L7e Framleiðandi:  ...............................................................................................

3.1.2.2. L1e	—	L7e Hreyfilkóði	rafhreyfils	(eins	og	hann	er	settur	á	hreyfilinn	eða	annars	
konar auðkenni):  .........................................................................................

3.1.3. Blönduð notkun

3.1.3.1. L1e	—	L7e Framleiðandi:  ...............................................................................................

3.1.3.2. L1e	—	L7e Notkunarkóði	(eins	og	hann	er	settur	á	hreyfilinn	eða	annars	konar	
auðkenni):  ....................................................................................................

3.1.3.3. L1e	—	L7e Auðkennismerki fyrir eldsneyti (ef það er fyrir hendi):  ...............................

3.1.3.4. L1e	—	L7e Ljósmyndir	og/eða	teikningar	af	staðsetningu	kóða	og/eða	
gerðarviðurkenningarnúmera (fullgert sýnishorn ásamt stærðum) (20):  .......

3.2. Brunahreyfill

3.2.1. Sérstakar upplýsingar um hreyfil

3.2.1.1. L1e	—	L7e Fjöldi	brunahreyfla:	 ......................................................................................

3.2.1.2. L1e	—	L7e Vinnsluháttur:	brunahreyfill/rafkveikja/þjöppukveikja/ytri	brunahreyfill/
hverfill/þrýstiloft	(4):  ...................................................................................

3.2.1.3. L1e	—	L7e Vinnuhringur:	fjórgengis/tvígengis/hverfihreyfill/annað	(4):  .......................

3.2.1.4. L1e	—	L7e Strokkar

3.2.1.4.1. L1e	—	L7e Fjöldi:  ...........................................................................................................

3.2.1.4.2. L1e	—	L7e Fyrirkomulag (26):  ........................................................................................

3.2.1.4.3. L1e	—	L7e Borvídd (12): ... mm  ...................................................................................... 
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3.2.1.4.4. L1e	—	L7e Slag (12):  ...............................................................................................  mm

3.2.1.4.5. L1e	—	L7e Fjöldi	og	fyrirkomulag	sátra	í	hreyflinum	þegar	um	er	að	ræða	
hverfistimpilhreyfil:	......................................................................................

3.2.1.4.6. L1e	—	L7e Rúmmál	brunahólfa	þegar	um	er	að	ræða	hverfistimpilhreyfil:	 ........ cm3

3.2.1.4.7. L1e	—	L7e Kveikiröð:  ....................................................................................................

3.2.1.5. L1e	—	L7e Slagrými	hreyfils	(6):  ............................................................................. cm3

3.2.1.6. L1e	—	L7e Rúmmálsþjöppunarhlutfall (7): .....................................................................

3.2.1.7. L1e	—	L7e Fjöldi inn- og úttaksventla

* 3.2.1.7.1. L1e	—	L7e Fjöldi og lágmarksþversnið af inn- og úttaksrásum:  ....................................

* 3.2.1.7.2. L1e	—	L7e Tímastilling ventla eða jafngildar upplýsingar:  ...........................................

* 3.2.1.7.3. L1e	—	L7e Hámarkslyfting ventla, opnunar- og lokunarhorn eða upplýsingar um 
tímastillingar	í	annars	konar	dreifikerfum,	miðað	við	dástöður.	Fyrir	
breytileg	tímastillingarkerfi,	lágmarks-	og	hámarkstímastilling:	 .................

* 3.2.1.7.4. L1e	—	L7e Viðmiðunar- og/eða stillisvið (4):  .................................................................

3.2.1.8. L1e	—	L7e Teikningar	af	brunahólfi,	strokkloki,	stimpli,	stimpilhringum:	 ....................

3.2.1.9. L1e	—	L7e Eðlilegur	snúningshraði	heits	hreyfils	í	lausagangi:	 ..........................  mín-1

3.2.1.10. L1e	—	L7e Stöðvunar-ræsingarkerfi:	já/nei	(4)

* 3.2.2. Stjórnunarkerfi aflrásar/knúnings/drifrásar

3.2.2.1. L1e	—	L7e Auðkenningarnúmer	hugbúnaðar	fyrir	stýribúnað	aflrásar/
rafstýringareiningar (4): .... og sannprófunarnúmer kvörðunar:  ...................

3.2.3. Eldsneyti

3.2.3.1. L1e	—	L7e Tegund eldsneytis: (9)

3.2.3.2. L1e	—	L7e Eldsneytisfyrirkomulag ökutækis: eineldsneytis/tvíeldsneytis/
fjölblöndueldsneytis (4)

3.2.3.2.1. L1e	—	L7e Hámarksmagn lífeldsneytis sem má vera í eldsneyti:   % miðað við rúmmál

3.2.4. Eldsneytisþrýstingsskömmtun og -stýring

3.2.4.1. L1e	—	L7e Stutt	lýsing	og	uppdráttur	af	há-	og/eða	lágþrýstiblauteldsneytiskerfi	eða	
-kerfum (4):  ...................................................................................................

3.2.4.2. L1e	—	L7e Lág-	og/eða	háþrýstieldsneytisdæla	eða	-dælur:	já/nei	(4)
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3.2.4.2.1. L1e	—	L7e Stýring eldsneytisdælu: vélræn/slökkva-kveikja rafræn/samfelld vinnsla/
rafeindastýrð breytileg vinnsla (4):  ...............................................................

3.2.4.2.2. L1e	—	L7e Fyrir	þjöppukveikjuhreyfla	(CI-hreyfla)	og	tvíbrennihreyfla,	
einungis hámarkseldsneytisskömmtun (4) (7): ............ g/s eða mm3/
slag eða vinnuhring við snúningshraðann:............mín-1 eða þá 
kennilínuna:............(Ef forþjöppustýring er fyrir hendi skal tilgreina 
einkennandi eldsneytisskömmtun og forþjöppuþrýsting sem fall af 
snúningshraða	hreyfils)

3.2.4.3. L1e	—	L7e Samrásarinnsprautun: já/nei (4)

3.2.4.4. L1e	—	L7e Eldsneytisdreifari/innsprautun/slöngur (4): já/nei (4)

3.2.4.5. L1e	—	L7e Eldsneytisþrýstijafnari og/eða eldsneytisjafnari eða -jafnarar: já/nei (4)

3.2.5. Mæling og stýring á massa eldsneytis

3.2.5.1. L1e	—	L7e Með blöndungi eða blöndungum: já/nei (4)

* 3.2.5.1.1. L1e	—	L7e Vinnsluháttur og smíði:  ................................................................................

* 3.2.5.1.2. L1e	—	L7e Hámarksstreymi	eldsneytis:	....	g/s	við	hámarksafl	og	-snúningsvægi:	 .......

3.2.5.1.3. L1e	—	L7e Stillingar blöndungs eða blöndunga (4):  .......................................................

* 3.2.5.1.4. L1e	—	L7e Blöndungsdreifar:  ........................................................................................

* 3.2.5.1.5. L1e	—	L7e Eldsneytisstaða	í	flothólfi:	 ............................................................................

* 3.2.5.1.5.1. L1e	—	L7e Massi	flotholts	í	blöndungi:	 .........................................................................

3.2.5.1.6. L1e	—	L7e Kaldræsikerfi	blöndungs:	handvirkt/sjálfvirkt (4): já/nei (4)

3.2.5.1.6.1. L1e	—	L7e Vinnsluháttur	eða	-hættir	blöndungs	með	kaldræsikerfi:	 .............................

3.2.5.1.7. L1e	—	L7e Skolunargöng fyrir blöndu: já/nei (4)

3.2.5.1.7.1. L1e	—	L7e Mál skolunarganga fyrir blöndu: ..................................................................

3.2.5.2. L1e	—	L7e Með vélrænni/vökvaknúinni eldsneytisinnsprautun (4): já/nei (4)

3.2.5.2.1. L1e	—	L7e Vinnsluháttur:  ...............................................................................................

3.2.5.2.2. L1e	—	L7e Vélræn/rafeindatæknileg (4) stilling hámarkskömmtunar 
eldsneytismassa: já/nei (4)

3.2.5.3. L1e	—	L7e Með rafeindatæknilega stýrðum búnaði fyrir innsprautun eldsneytis: já/
nei (4)

3.2.5.3.1. L1e	—	L7e Vinnsluháttur: innsprautun í soggöng/bein innsprautun/forhólf/iðuhólf 
(4):  ................................................................................................................
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3.2.5.3.2. L1e	—	L7e Eldsneytisinnspýtir eða -spýtar: eins-/margpunkta/bein innsprautun/önnur 
(tilgreinið) (4):  ..............................................................................................

3.2.5.3.3. L1e	—	L7e Heildarfjöldi eldsneytisinnspýta og fjöldi þeirra í hverjum strokk:  .............

3.2.5.4. L1e	—	L7e Loftstuddur	innsprautunarloki:	já/nei	(4): .....................................................

3.2.5.4.1. L1e	—	L7e Lýsing	og	vinnsluþrýstingur	loftstuðnings:	 .................................................

3.2.5.5. L1e	—	L7e Kaldræsikerfi:	já/nei	(4)

3.2.5.5.1. L1e	—	L7e Lýsing	á	kaldræsikerfi:	 .................................................................................

3.2.5.6. L1e	—	L7e Hjálparbúnaður við ræsingu: já/nei (4)

3.2.5.7. L1e	—	L7e Sérstaklega fyrir þjöppukveikju: já/nei

3.2.5.7.1. L1e	—	L7e Stöðutímastilling innsprautunar (7):  .............................................................

3.2.5.7.2. L1e	—	L7e Ferill	fyrir	flýtingu	innsprautunar	(7):  ..........................................................

3.2.6. Eldsneytiskerfi fyrir loftkennt eldsneyti og stýring þess

3.2.6.1. L1e	—	L7e Stutt	lýsing	og	uppdráttur	að	eldsneytiskerfi	eða	-kerfum	fyrir	loftkennt	
eldsneyti:  ......................................................................................................

3.2.6.2. L1e	—	L7e Eldsneytiskerfi	fyrir	fljótandi	jarðolíugas	:	já/nei	 (4)

3.2.6.2.1. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenningarnúmer samkvæmt reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 67 (1):  ...............................................

3.2.6.2.2. L1e	—	L7e Rafeindastýrieining	hreyfils	fyrir	eldsneytisáfyllingu	með	fljótandi	
jarðolíugasi: já/nei  (4)

3.2.6.2.2.1. L1e	—	L7e Stillimöguleikar tengdir losun:  ....................................................................

3.2.6.2.3. L1e	—	L7e Frekari upplýsingaskjöl:  ...............................................................................

* 3.2.6.2.3.1 L1e	—	L7e Lýsing	á	öryggisráðstöfunum	vegna	hvatans	þegar	skipt	er	frá	bensíni	yfir	í	
fljótandi	jarðolíugas	og	öfugt:	 ......................................................................

3.2.6.2.3.2 L1e	—	L7e Kerfisuppdráttur	(raftengingar,	sogtengingar,	jöfnunarslöngur	o.s.frv.):	 .....

3.2.6.2.4. L1e	—	L7e Teikning af tákninu:  .....................................................................................

3.2.6.3. L1e	—	L7e Eldsneytiskerfi	fyrir	jarðgas:	já/nei	 (4)

3.2.6.3.1. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenningarnúmer samkvæmt reglugerð efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 110 (2):  .............................................

3.2.6.3.2. L1e	—	L7e Rafeindastýrieining	hreyfils	fyrir	eldsneytisáfyllingu	með	fljótandi	
jarðolíugasi: já/nei (2):

_____________
(1) Stjtíð.	ESB	L	72,	14.3.2008,	bls.	1.
(2) Stjtíð.	ESB	L	120,	7.5.2011,	bls.	1.
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3.2.6.3.2.1. L1e	—	L7e Stillimöguleikar tengdir losun:  ....................................................................

3.2.6.3.3. L1e	—	L7e Frekari upplýsingaskjöl:  ...............................................................................

* 3.2.6.3.3.1. L1e	—	L7e Lýsing	á	öryggisráðstöfunum	vegna	hvatans	þegar	skipt	er	frá	bensíni	í	
jarðgas og öfugt:  ..........................................................................................

3.2.6.3.3.2. L1e	—	L7e Kerfisuppdráttur	(raftengingar,	sogtengingar,	jöfnunarslöngur	o.s.frv.):	 .....

3.2.6.3.4. L1e	—	L7e Teikning af tákninu:  .....................................................................................

3.2.6.4. L1e	—	L7e Loftkennt	eldsneyti:	fljótandi	jarðolíugas/jarðgas	í	H-flokki/jarðgas	í	
L-flokki/jarðgas	í	HL-flokki (4): já/nei (4)

3.2.6.4.1. L1e	—	L7e Þrýstistillir/-stillar eða eimir/þrýstistillir/-stillar) (4)

* 3.2.6.4.1.1. L1e	—	L7e Fjöldi þrýstingslækkunarþrepa:  ...................................................................

3.2.6.4.1.2. L1e	—	L7e Þrýstingur á lokaþrepi, lágmark: .......... kPa — hámark:  ...................... kPa

3.2.6.4.1.3. L1e	—	L7e Fjöldi aðalstillingapunkta:  ...........................................................................

3.2.6.4.1.4. L1e	—	L7e Fjöldi stillingapunkta í lausagangi:  ..............................................................

3.2.6.4.1.5. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenningarnúmer:  .......................................................................

3.2.6.4.2. L1e	—	L7e Eldsneytiskerfi:	blöndunareining/gasinnsprautun/vökvainnsprautun/bein	
innsprautun (4)

* 3.2.6.4.2.1. L1e	—	L7e Stilling á styrk blöndunnar:  ..........................................................................

3.2.6.4.2.2. L1e	—	L7e Kerfislýsing	og/eða	skýringarmynd	og	teikningar:	 ......................................

3.2.6.4.2.3. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenningarnúmer:  .......................................................................

3.2.6.4.3. L1e	—	L7e Blöndunareining: já/nei (4)

3.2.6.4.3.1. L1e	—	L7e Fjöldi:  ...........................................................................................................

3.2.6.4.3.2. L1e	—	L7e Staðsetning:  ..................................................................................................

3.2.6.4.3.3. L1e	—	L7e Stillimöguleikar:  ..........................................................................................

3.2.6.4.3.4. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenningarnúmer:  .......................................................................

3.2.6.4.4. L1e	—	L7e Innsprautun í soggrein: já/nei (4)

3.2.6.4.4.1. L1e	—	L7e Innsprautun: eins punkts/margpunkta (4)

3.2.6.4.4.2. L1e	—	L7e Innsprautun: stöðug/samtímastillt/raðstillt (4)
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3.2.6.4.5. L1e	—	L7e Innsprautunarbúnaður: já/nei (4)

3.2.6.4.5.1. L1e	—	L7e Stillimöguleikar:  ..........................................................................................

3.2.6.4.5.2. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenningarnúmer:  .......................................................................

3.2.6.4.6. L1e	—	L7e Fæðidæla: já/nei (4)

3.2.6.4.6.1. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenningarnúmer:  .......................................................................

3.2.6.4.7. L1e	—	L7e Eldsneytisloki/-lokar:  ...................................................................................

3.2.6.4.7.1. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenningarnúmer:  .......................................................................

3.2.6.4.8. L1e	—	L7e Bein innsprautun/innsprautun í soggöng: já/nei (4)

3.2.6.4.9. L1e	—	L7e Innsprautunardæla/þrýstistillir: já/nei (4)

3.2.6.4.9.1. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenningarnúmer:  .......................................................................

3.2.6.4.10. L1e	—	L7e Aðskilin	rafeindastýrieining	fyrir	eldsneytiskerfi	fyrir	loftkennt	eldsneyti:	já/
nei (4)

3.2.6.4.10.1. L1e	—	L7e Stillimöguleikar:  ..........................................................................................

3.2.6.4.10.2. L1e	—	L7e Auðkennisnúmer hugbúnaðar:  .....................................................................

3.2.6.4.10.3. L1e	—	L7e Sannprófunarnúmer kvörðunar:  ...................................................................

3.2.6.5. L1e	—	L7e Sérstakur búnaður fyrir jarðgas:  ...................................................................

3.2.6.5.1. L1e	—	L7e Afbrigði	1	(eingöngu	þegar	um	er	að	ræða	viðurkenningar	á	hreyflum	
m.t.t. nokkurra tiltekinna samsetninga eldsneytis):  .....................................

3.2.6.5.2. L1e	—	L7e Samsetning eldsneytis:

Yfirlit

metan (CH4): grunngildi: …% 
mólhlutfall

lágm. …% 
mólhlutfall

hám. …% mól-
hlutfall

etan (C2H6): grunngildi: …% 
mólhlutfall

lágm. …% 
mólhlutfall

hám. …% mól-
hlutfall

própan (C3H8): grunngildi: …% 
mólhlutfall

lágm. …% 
mólhlutfall

hám. …% mól-
hlutfall

bútan (C4H10): grunngildi: …% 
mólhlutfall

lágm. …% 
mólhlutfall

hám. …% mól-
hlutfall

C5/C5+: grunngildi: …% 
mólhlutfall

lágm. …% 
mólhlutfall

hám. …% mól-
hlutfall

súrefni	(O2): grunngildi: …% 
mólhlutfall

lágm. …% 
mólhlutfall

hám. …% mól-
hlutfall

hvarftregar loft-
tegundir (N2, He 
o.s.frv.):

grunngildi: …% 
mólhlutfall

lágm. …% 
mólhlutfall

hám. …% mól-
hlutfall
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3.2.6.5.3. L1e	—	L7e Innspýtir eða innspýtar fyrir loftkennt eldsneyti:  .........................................

3.2.6.5.4. L1e	—	L7e Afbrigði 2 (eingöngu þegar um er að ræða viðurkenningar m.t.t. 
nokkurra tiltekinna samsetninga eldsneytis): ............................................

3.2.6.6. L1e	—	L7e Búnaður sem er sérkennandi fyrir vetni: já/nei (4)

3.2.6.6.1. L1e	—	L7e EB-gerðarviðurkenningarnúmer samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og 
ráðsins (EB) nr. 79/2009 (1):  ........................................................................

* 3.2.6.6.2. L1e	—	L7e Frekari upplýsingaskjöl

3.2.6.6.3. L1e	—	L7e Kerfisuppdráttur	(raftengingar,	sogtengingar,	jöfnunarslöngur	o.s.frv.):	 .....

* 3.2.6.6.4. L1e	—	L7e Lýsing	á	öryggisráðstöfunum	vegna	hvatans	þegar	skipt	er	frá	bensíni	í	
vetni/H2NG (4) og öfugt:  ..............................................................................

3.2.6.6.5. L1e	—	L7e Teikning af tákninu:  .....................................................................................

3.2.6.7. L1e	—	L7e Eldsneytiskerfi	fyrir	H2NG: já/nei (4)

3.2.6.7.1. L1e	—	L7e Hlutfall vetnis í eldsneytinu (hámark sem framleiðandinn tilgreinir):  ........

3.2.7. Loftsogkerfi

3.2.7.1. L1e	—	L7e Stutt	lýsing	og	uppdráttur	af	loftinntaks-	og	sogkerfinu	fyrir	loftkennt	
eldsneyti:  ......................................................................................................

3.2.7.2. L1e	—	L7e Lýsing	á	soggrein	og	vinnsluháttur	hennar	(t.d.	föst	lengd/breytileg	lengd/
iðulokar (4) (látið nákvæmar teikningar og/eða ljósmyndir fylgja með):  ....

* 3.2.7.2.1. L1e	—	L7e Lýsing	og	teikningar	af	inntaksrörum	og	fylgihlutum	þeirra	
(yfirþrýstingshólfi,	hitunarbúnaði	ásamt	stjórnunaraðferð,	
viðbótarinntökum fyrir loft o.s.frv.):  .........................................................

3.2.7.3. L1e	—	L7e Forþjappa fyrir inntaksloft: já/nei (4)

3.2.7.3.1. L1e	—	L7e Stutt	lýsing	og	uppdráttur	af	forþjöppu	inntaksloftskerfisins:	 .....................

3.2.7.3.2. L1e	—	L7e Vinnslu- og stýringarháttur:  .........................................................................

3.2.7.3.3. L1e	—	L7e Gerð(-ir)	(hverfilforþjappa	eða	forþjappa,	annað)	(4):  .................................

3.2.7.3.4. L1e	—	L7e Hámarksþjöppunarálag inntakslofts og hámarksstreymi við 
hámarkssnúningsvægi	og	-afl:.......................	kPa	og	g/s	eða		
skýringarmynd af þjöppunarálagi og streymi:  .......................  kPa og g/s

_________________

(1)  Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 79/2009 frá 14. janúar 2009 um gerðarviðurkenningu vetnisknúinna ökutækja og um 
breytingu	á	tilskipun	2007/46/EB	(Stjtíð.	ESB	L	35,	4.2.2009,	bls.	32).
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3.2.7.4. L1e	—	L7e Úttaksventill: já/nei (4)

3.2.7.5. L1e	—	L7e Millikælir:  já/nei (4)

3.2.7.5.1. L1e	—	L7e Gerð: loft-loft/loft-vatn/annað (4)

* 3.2.7.5.2. L1e	—	L7e Undirþrýstingur	í	inntaki	við	nafnsnúningshraða	hreyfils	og	100%	álag	
(einungis	fyrir	hreyfla	með	þjöppukveikju):	.................................................
......................... kPa

3.2.7.6. L1e	—	L7e Loftsía	(teikningar,	ljósmyndir):	 ..................................................................

3.2.7.7. L1e	—	L7e Lýsing	á	inntakshljóðdeyfi	(teikningar,	ljósmyndir):	 ...................................

* 3.2.7.7.1. L1e	—	L7e Vinnsluháttur:  ...............................................................................................

3.2.8. Mæling og stýring á loftmassa

3.2.8.1. L1e	—	L7e Stutt	lýsing	og	uppdráttur	af	loftmassamælikerfinu	og	stjórnbúnaði	þess:	 ..

3.2.8.2. L1e	—	L7e Vélrænt spjaldhús: já/nei (4)

3.2.8.3. L1e	—	L7e Rafeindastýrð eldsneytisgjöf: já/nei (4)

3.2.8.3.1. L1e	—	L7e Uppdráttur af rafeindastýrðri eldsneytisgjöf:  ...............................................

* 3.2.8.3.1.2. L1e	—	L7e Lýsing	á	umfremd	(e.	redundancies) vélbúnaðar í rafeindastýringu 
eldsneytisgjafar	að	því	er	varðar	nema/hreyfiliða/rafafl/jarðtengingu/
rafeindastýribúnað:  ......................................................................................

3.2.9. Kveikineistakerfi og stjórnbúnaður þess

3.2.9.1. L1e	—	L7e Stutt	lýsing	og	uppdráttur	af	kveikineistakerfinu	og	stjórnbúnaði	þess:	 .

3.2.9.1.1. L1e	—	L7e Vinnsluháttur:  ...............................................................................................

L1e	—	L7e Ferill eða vörpun (7)	fyrir	flýtingu	kveikju	við	fullopna	eldsneytisgjöf:	 ......

3.2.9.1.3. L1e	—	L7e Stöðutímastilling kveikju (7): .......... gráðum fyrir efri dástöðu við 
hámarkssnúningsvægi	og	-afl

3.2.9.2. L1e	—	L7e Jónaskynjunargeta: já/nei (4)

3.2.9.3. L1e	—	L7e Kveikikerti:

3.2.9.3.1. L1e	—	L7e Neistabil: ................................................................................................ mm

3.2.9.4. L1e	—	L7e Háspennukefli:

* 3.2.9.4.1. L1e	—	L7e Vinnsluháttur:  ...............................................................................................
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* 3.2.9.4.2. L1e	—	L7e Lokunartími	dvalhorns	við	fullopna	eldsneytisgjöf:	 ....................................

3.2.10. Kælikerfi aflrásar og stýring þess

3.2.10.1. L1e	—	L7e Stutt	lýsing	og	uppdráttur	af	kælikerfi	aflrásar	og	stýringu	þess:	 ................

3.2.10.2. L1e	—	L7e Kælikerfi:	vökvi:	já/nei	(4)

3.2.10.2.1. L1e	—	L7e Hámarkshiti við úttak:  .............................................................................. K

3.2.10.2.2. L1e	—	L7e Nafnstilling	stjórnbúnaðar	fyrir	hita	hreyfils:	 ..............................................

3.2.10.2.3. L1e	—	L7e Tegund vökva:  ..............................................................................................

3.2.10.2.4. L1e	—	L7e Hringrásardæla eða -dælur: já/nei (4)

3.2.10.2.4.1. L1e	—	L7e Eiginleikar:  ...................................................................................................

3.2.10.2.5. L1e	—	L7e Drifhlutfall/-hlutföll:  ....................................................................................

3.2.10.2.6. L1e	—	L7e Lýsing	á	viftu	og	drifbúnaði	hennar:	 ...........................................................

3.2.10.3. L1e	—	L7e Loftkæling:	já/nei	(4)

3.2.10.3.1. L1e	—	L7e Viðmiðunarpunktur:  .....................................................................................

3.2.10.3.2. L1e	—	L7e Hámarkshiti við viðmiðunarpunkt:  .......................................................... K

3.2.10.3.3. L1e	—	L7e) Vifta: já/nei (4)

3.2.10.3.3.1. L1e	—	L7e Eiginleikar:  ...................................................................................................

3.2.10.3.3.2. L1e	—	L7e Drifhlutfall/-hlutföll:  ....................................................................................

3.2.11. Smurkerfi aflrásar og stýring þess

3.2.11.1. L1e	—	L7e Stutt	lýsing	og	uppdráttur	af	smurkerfi	aflrásar	og	stýringu	þess:	 ...............

3.2.11.2. L1e	—	L7e Fyrirkomulag	smurkerfis	eða	-kerfa	(blaut	panna,	þurr	panna,	annað,	dæla/
innsprautun	í	sogkerfi/blandað	saman	við	eldsneytið,	o.s.frv.)	(4):  ..............

3.2.11.3. L1e	—	L7e Staðsetning olíubotnskálar (sé hún til staðar):  .............................................

3.2.11.4. L1e	—	L7e Olíugjöf	(með	dælu/innsprautun	í	sogkerfi/blöndun	við	eldsneytið	
o.s.frv.) (4):  ..................................................................................................

3.2.11.5. L1e	—	L7e Smurdæla: já/nei (4)
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3.2.11.6. L1e	—	L7e Olíukælir:	já/nei	(4)

3.2.11.6.1. L1e	—	L7e Teikning  .......................................................................................................

3.2.11.7. L1e	—	L7e Einkenni smurefnis eða -efna:  .....................................................................

3.2.11.8. L1e	—	L7e Smurefni blandað við eldsneytið: já/nei (4): .................................................

3.2.11.8.1. L1e	—	L7e Hundraðshlutfallssvið smurefnis sem er blandað við eldsneytið:  ................

3.2.12. Útblásturskerfi og stjórnbúnaður þess

3.2.12.1. L1e	—	L7e Stutt lýsing og uppdráttur af útblástursbúnaði til að takmarka hávaða og 
losun frá endaröri:  ........................................................................................

3.2.12.2. L1e	—	L7e Lýsing	og	teikning	af	útblástursgrein:	 .........................................................

3.2.12.3. L1e	—	L7e Lýsing	og	nákvæm	teikning	af	útblástursbúnaðinum:	 .................................

3.2.12.4. L1e	—	L7e Leyfilegur	hámarksbakþrýstingur	útblásturs	við	nafnsnúningshraða	hreyfils	
og 100% álag:   ................................................................................ kPa (29)

3.2.12.5. L1e	—	L7e Gerð og merking búnaðar til að milda hávaða frá útblástursröri:  ................

* 3.2.12.6. L1e	—	L7e Ráðstafanir	til	að	milda	hávaða	í	vélarrýminu	og	á	hreyflinum	vegna	ytri	
hávaða, ef við á:  ...........................................................................................

3.2.12.7. L1e	—	L7e Staðsetning úttaks útblástursrörs:  ................................................................

3.2.12.8. L1e	—	L7e Búnaður til að milda hávaða frá útblástursröri sem inniheldur trefjaefni: já/
nei (4):  ...........................................................................................................

3.2.13. Önnur rafkerfi og stýribúnaður en þau sem ætluð eru fyrir rafknúning

3.2.13.1. L1e	—	L7e Málspenna: .....V, jákvæð/neikvæð jarðtenging (4)

3.2.13.2. L1e	—	L7e Rafall: já/nei(4):

3.2.13.2.1. L1e	—	L7e Nafnafköst:  ............................................................................................. VA

3.2.13.3. L1e	—	L7e Rafgeymir eða -geymar: já/nei (4)

3.2.13.3.1. L1e	—	L7e Afkastageta og önnur einkenni (massi):  ......................................................

3.2.13.4. L1e	—	L7e Rafhitunarkerfi	fyrir	farþegarýmið:	já/nei	(4)

3.3. Raf- og blendingsrafknúningsbúnaður og stjórnkerfi

3.3.1. L1e	—	L7e Fyrirkomulag	rafknúins	ökutækis:	einungis	rafmagn/blendings-/vöðvaafl-
rafmagn (4):
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3.3.2. L1e	—	L7e Stutt lýsing og uppdráttur af rafknúningsbúnaði og 
blendingsknúningsbúnaði	og	stjórnkerfi	eða	-kerfum	hans:		 .......................

3.3.3. Rafknúningshreyfill

3.3.3.1. L1e	—	L7e Fjöldi	rafhreyfla	til	knúnings:	 ......................................................................

3.3.3.2. L1e	—	L7e Gerð (vindingar, mögnun):  ..........................................................................

3.3.3.3. L1e	—	L7e Vinnsluspenna: ......V

3.3.4. Knúningsrafgeymar

3.3.4.1. L1e	—	L7e Aðalknúningsrafgeymir

3.3.4.1.1. L1e	—	L7e Fjöldi rafgeymiseininga:  ..............................................................................

3.3.4.1.2. L1e	—	L7e Massi:  ...................................................................................................... kg

3.3.4.1.3. L1e	—	L7e Rýmd: ............... … Ah (amperstundir)/ ....................................................V

3.3.4.1.4. L1e	—	L7e Spenna:  ..................................................................................................... V

3.3.4.1.5. L1e	—	L7e Staðsetning í ökutækinu:  ..............................................................................

3.3.4.2. L1e	—	L7e Aukaknúningsrafgeymir

3.3.4.2.1. L1e	—	L7e Fjöldi rafgeymiseininga:  ..............................................................................

3.3.4.2.2. L1e	—	L7e Massi:  ...................................................................................................... kg

3.3.4.2.3. L1e	—	L7e Rýmd: ............... … Ah (amperstundir)/ ....................................................V

3.3.4.2.4. L1e	—	L7e Spenna:  ..................................................................................................... V

3.3.4.2.5. L1e	—	L7e Staðsetning í ökutækinu:  ..............................................................................

3.3.5. Blendingsrafökutæki

3.3.5.1. L1e	—	L7e Hreyflasamsetning	(fjöldi	rafhreyfla	og/eða	brunahreyfla/annarra)	(4):  .......

3.3.5.2. L1e	—	L7e Flokkur blendingsrafökutækis: hleðsla utan ökutækis/hleðsla ekki utan 
ökutækis:

3.3.5.3. L1e	—	L7e Valrofi	fyrir	notkunarham:	með/án	(4)

3.3.5.4. L1e	—	L7e Valkvæður hamur: já/nei (4)

3.3.5.5. L1e	—	L7e Eingöngu eldsneytisknúið: já/nei (4)
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3.3.5.6. L1e	—	L7e Ökutæki er búið efnarafali: já/nei (4)

3.3.5.7. L1e	—	L7e Notkunarhamur blandaðrar notkunar: já/nei (4) (ef já, stutt lýsing):  ............

3.3.6. Búnaður til geymslu á orku

3.3.6.1. L1e	—	L7e Lýsing:	(rafgeymir,	þéttir,	kasthjól/rafall)	(4)

3.3.6.2. L1e	—	L7e Auðkennisnúmer:  .........................................................................................

* 3.3.6.3. L1e	—	L7e Tegund rafefnatengingar:  .............................................................................

3.3.6.4. L1e	—	L7e Orka	(fyrir	rafgeymi:	spenna	og	rýmd	í	amperstundum	í	2	klst.,	fyrir	þétti:	
Júl,..., fyrir kasthjól/rafal:  Júl,...,):  ..............................................................

3.3.6.5. L1e	—	L7e Hleðslutæki: í ökutækinu/utan ökutækis/án (4)

3.3.7. Rafhreyfill (lýsa skal hverri gerð sérstaklega)  .............................................

3.3.7.1. L1e	—	L7e Aðalnotkunarsvið:	knúningshreyfill/rafall	(4)

3.3.7.2. L1e	—	L7e Ef	hann	notaður	sem	knúningshreyfill:	stakur	hreyfill/fleiri	hreyflar	(fjöldi)	
(4):  .................................................................................................................

3.3.7.3. L1e	—	L7e Vinnsluháttur:  ...............................................................................................

3.3.7.4. L1e	—	L7e Jafnstraumur/riðstraumur/fjöldi fasa:  ...........................................................

3.3.7.5. L1e	—	L7e Sérsegulmögnun/raðsegulmögnun/slyngisegulmögnun (4): .........................

3.3.7.6. L1e	—	L7e Samstilltur/ósamstilltur (4):  ..........................................................................

3.3.8. Stýrieining rafhreyfils

3.3.8.1. L1e	—	L7e Auðkennisnúmer:  .........................................................................................

3.3.9. Aflstillir

3.3.9.1. L1e	—	L7e Auðkennisnúmer:  .........................................................................................

3.4. Aðrir hreyflar, rafhreyflar eða samsetningar hreyfla (nánari 
upplýsingar um hluta slíkra hreyfla)

3.4.1. Kælikerfi (hitastig sem framleiðandi heimilar)

3.4.1.1. L1e	—	L7e Vökvakæling:  ...............................................................................................

3.4.1.1.1. L1e	—	L7e Hámarkshiti við úttak:  .............................................................................. K

3.4.1.2. L1e	—	L7e Loftkæling:	 ...................................................................................................

3.4.1.2.1. L1e	—	L7e Viðmiðunarpunktur:  .....................................................................................
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3.4.1.2.2. L1e	—	L7e Hámarkshiti við viðmiðunarpunkt:  .......................................................... K

3.4.2. Smurkerfi

3.4.2.1. L1e	—	L7e Lýsing	á	smurkerfi:	 ......................................................................................

3.4.2.2. L1e	—	L7e Staðsetning olíubotnskálar (sé hún til staðar):  .............................................

3.4.2.3. L1e	—	L7e Olíugjöf	(með	dælu/innsprautun	í	sogkerfi/blöndun	við	eldsneytið	o.s.frv.) 
(4):  .................................................................................................................

3.4.2.4. L1e	—	L7e Smurolíu blandað við eldsneytið:  ................................................................

3.4.2.4.1. L1e	—	L7e Hlutfall:  ........................................................................................................

3.4.2.5. L1e	—	L7e Olíukælir:	já/nei (4):  ......................................................................................

* 3.4.2.5.1. L1e	—	L7e Teikning(-ar):  ...............................................................................................

3.5. Aflrás og stjórnbúnaður hennar (13)

3.5.1. L1e	—	L7e Stutt	lýsing	og	uppdráttur	af	aflrás	ökutækisins	og	stjórnbúnaði	hennar	
(gírskipting,	tengsli	eða	aðrir	þættir	aflrásarinnar):	 .....................................

3.5.2. Tengsli

3.5.2.1. L1e	—	L7e Stutt lýsing og uppdráttur af tengslunum og stjórnbúnaði þeirra:  ...........

3.5.3. Gírskipting

3.5.3.1. L1e	—	L7e Stutt	lýsing	og	uppdráttur	að	gírskiptikerfi	eða	-kerfum	og	stjórnbúnaði	
þess:  .............................................................................................................

3.5.3.2. L1e	—	L7e Teikning af gírskiptingu:  ..............................................................................

3.5.3.3. L1e	—	L7e Gerð (vélræn, vökvaknúin, rafknúin, handvirk/hálfsjálfskipt/sjálfskipt/
stiglaus/önnur (tilgreinið).) (4):  .....................................................................

3.5.3.4. L1e	—	L7e Stutt lýsing á rafmagns-/rafeindaíhlutum (ef einhverjir eru):  ......................

3.5.3.5. L1e	—	L7e Staðsetning	miðað	við	hreyfil:	 .....................................................................

3.5.3.6. L1e	—	L7e Stjórnunaraðferð:  .........................................................................................

3.5.4. L1e	—	L7e Gírhlutföll
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Yfirlit yfir gírhlutföll

Gír

Innri 
yfirfærsluhlutföll 
(hlutföll hreyfils 

miðað við 
snúning útáss 
gírkassans)

Endanlegt 
drifhlutfall/ 

-hlutföll (hlutfall 
drifáss miðað við 

snúning hjóls í 
akstri)

Heild ar-
gír hlut-

föll

Hlutfall 
(snúningshraði 
hreyfils/hraði 

ökutækis) 
einungis fyrir 
beinskiptingu

Hámark 
fyrir CVT 
(*)

1

2

3

...

Lágmark 
fyrir CVT 
(*)

Bakkgír

(*) stiglaus skipting (CVT (e. continuously variable transmission))

3.5.4.1. L3e-AxE,

L3e-AxT

Endanlegt drifhlutfall:  ..................................................................................

3.5.4.2. L3e-AxE,

L3e-AxT

Heildargírhlutfall í hæsta gír:  .......................................................................

3.6. Búnaður til að tryggja öryggi í beygjum

3.6.1. L1e — L7e 
með tvöföldum 
hjólum, L2e, 
L5e, L6e, L7e

Búnaður til að tryggja öryggi í beygjum (VIII. viðauki við reglugerð (ESB) 
nr. 168/2013: já/nei (4), mismunadrif/annað (4)

3.6.2. L1e — L7e 
með tvöföldum 
hjólum, L2e, 
L5e, L6e, L7e

Lás á mismunadrifi: já/nei/valkvætt (4)

3.6.3. L1e — L7e Stutt lýsing og uppdráttur af búnaði til að tryggja öryggi í beygjum, lásnum 
á mismunadrifinu og stjórnbúnaði þeirra:  ....................................................

3.7. Fjöðrun og stjórnbúnaður hennar

3.7.1. L1e — L7e Stutt lýsing og uppdráttur af fjöðruninni og stjórnbúnaði hennar:  ..........

3.7.2. L1e — L7e Teikning af fyrirkomulagi fjöðrunar:  ...........................................................

3.7.3. L1e — L7e Hallastilling: já/nei/valkvætt (4)
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3.7.4. L1e	—	L7e Stutt lýsing á rafmagns-/rafeindaíhlutum:  ...................................................

3.7.5. L1e	—	L7e Jafnvægisstillar: já/nei/valkvætt (4)

3.7.6. L1e	—	L7e Höggdeyfar: já/nei/valkvætt (4)

3.8. Hitakerfi og loftræsting í farþegarými

3.8.1. Hitakerfi farþegarýmis

3.8.1.1. L2e,	L5e-B,	
L6e-B,	L7e

Heildarteikning	af	hitakerfinu	þar	sem	fram	kemur	staðsetning	þess	í	
ökutækinu	(svo	og	fyrirkomulag	hljóðdeyfibúnaðar	(þ.m.t.	staðsetning	
varmaskiptipunkta)):  ....................................................................................

3.8.1.2. L2e,	L5e-B,	
L6e-B,	L7e

Heildarteikning af varmaskiptinum í kerfum sem nota hita frá 
útblásturslofti eða af þeim hlutum þar sem varmaskipti eiga sér stað (ef 
um	er	að	ræða	hitakerfi	sem	fá	hita	frá	kælilofti	hreyfilsins):	 ...................

3.8.1.3. L2e,	L5e-B,	
L6e-B,	L7e

Sniðteikning af varmaskiptinum eða þeim hlutum þar sem varmaskipti 
eiga sér stað, ásamt tilgreiningu á efnisþykkt, efnum sem eru notuð og 
eiginleikum	yfirborðs	þeirra:	 ........................................................................

3.8.1.4. L2e,	L5e-B,	
L6e-B,	L7e

Upplýsingar	um	aðra	stóra	íhluti	hitakerfis,	svo	sem	viftu,	með	tilliti	til	
framleiðsluaðferðar og tækniupplýsinga:  ..................................................

3.8.2. Loftræsting

3.8.2.1. L2e,	L5e-B,	
L6e-B,	L7e

Stutt	lýsing	og	uppdráttur	af	loftræstikerfinu	og	stjórnbúnaði	þess:	 ............

3.8.2.2. L2e,	L5e-B,	
L6e-B,	L7e

Gas	notað	sem	kælimiðill	í	loftræstikerfinu:	 ................................................

3.8.2.3. L2e,	L5e-B,	
L6e-B,	L7e

Loftræstikerfið	er	hannað	fyrir	flúraðar	gróðurhúsalofttegundir	með	hærri	
hnatthlýnunarmætti en 150: já/nei (4). Fyllið út eftirfarandi liði, sé svarið 
jákvætt:

3.8.2.3.1. L2e,	L5e-B,	
L6e-B,	L7e

Teikning	af	loftræstikerfinu	og	stutt	lýsing	á	því,	þ.m.t.	tilvísunarnúmer	
eða hlutanúmer og smíðaefnið í íhlutum til þéttingar:  .................................

3.8.2.3.2. L2e,	L5e-B,	
L6e-B,	L7e

Leki	loftræstikerfisins

3.8.2.3.3. L2e,	L5e-B,	
L6e-B,	L7e

Tilvísunarnúmer	eða	hlutanúmer	og	smíðaefnið	í	íhlutum	kerfisins	
auk upplýsinga um prófunina (t.d. númer prófunarskýrslu, 
gerðarviðurkenningarnúmer, o.s.frv.):  .......................................................

3.8.2.3.4. L2e,	L5e-B,	
L6e-B,	L7e

Heildarleki	alls	kerfisins	á	ári: ............................................................g á ári
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3.9. Hjól hönnuð til að vera fótstigin 

3.9.1. L1e Hlutfall	vöðvaafls/rafafls:	 .............................................................................

3.9.2. L1e Hámarkshjálparstuðull:  ................................................................................

3.9.3. L1e Hámarkshraði	aðstoðar	frá	rafhreyfli:	 ............................................ km/klst.

3.9.4. L1e Slokknunarvegalengd:  ...........................................................................  km

4. ALMENNAR UPPLÝSINGAR UM VISTVÆNLEIKA OG 
KNÚNINGSAFL

4.0 Almennar upplýsingar um vistvænleika og knúningsafl

4.0.1. L1e	—	L7e Umhverfisþrep (16): Euro  ............................................................. (3/4/5) (4)

4.1. Mengunarvarnarkerfi fyrir endarör

4.1.1. L1e	—	L7e Stutt	lýsing	og	uppdráttur	að	mengunarvarnarkerfi	fyrir	endarör	og	
stjórnbúnaði þess:  .........................................................................................

4.1.2. Hvarfakútur

4.1.2.1. L1e	—	L7e Fyrirkomulag, fjöldi hvarfakúta og eininga (veita skal upplýsingarnar fyrir 
hverja aðskilda einingu):  ..............................................................................

4.1.2.2. L1e	—	L7e Teikning með málum, lögun og rúmtaki hvarfakúts eða -kúta:  ...............

4.1.2.3. L1e	—	L7e Hvötuð efnahvörf:  ........................................................................................

* 4.1.2.4. L1e	—	L7e Heildarmagn góðmálma:  ..............................................................................

* 4.1.2.5. L1e	—	L7e Hlutfallslegur styrkur:  ..................................................................................

* 4.1.2.6. L1e	—	L7e Undirstöðuefni (bygging og efni):  ...............................................................

* 4.1.2.7. L1e	—	L7e Þéttleiki hólfa:  ..............................................................................................

* 4.1.2.8. L1e	—	L7e Hús utan um hvarfakút/-kúta:  ......................................................................

4.1.2.9. L1e	—	L7e Staðsetning hvarfakúts/-kúta (staður og viðmiðunarfjarlægð í 
útblásturskerfinu):	 ........................................................................................

4.1.2.10. L1e	—	L7e Hitahlíf á hvarfakút: já/nei (4)

4.1.2.11. L1e	—	L7e Stutt	lýsing	og	uppdráttur	af	endurnýjunarkerfinu/aðferð	í	
eftirmeðferðarkerfum fyrir útblástursloft og stjórnbúnaði þess:  ..................
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* 4.1.2.11.1. L1e	—	L7e Eðlilegt bil ganghita: ..................................................................................K

4.1.2.11.2. L1e	—	L7e Virk efni sem eru sjálfbrotnandi: já/nei (4)

4.1.2.11.3. L1e	—	L7e Stutt	lýsing	og	uppdráttur	af	hvarfmiðils(vot)flæðikerfinu	og	stjórnbúnaði	
þess: ..............................................................................................................

4.1.2.11.4. L1e	—	L7e Gerð og styrkur virks efnis sem nauðsynlegt er vegna hvörfunar:  ..............

* 4.1.2.11.5. L1e	—	L7e Eðlilegt bil notkunarhitastigs virks efnis:  ................................................ K

4.1.2.11.6. L1e	—	L7e Fyllingartíðni hvarfmiðils: stöðug/við viðhald (4)

4.1.2.12. L1e	—	L7e Einkennandi hlutanúmer:  .............................................................................

4.1.3. Súrefnisskynjari eða -skynjarar:

4.1.3.1. L1e	—	L7e Teikning(-ar) af íhlutum súrefnisskynjara:  ..................................................

4.1.3.2. L1e	—	L7e Teikning af útblásturbúnaði með staðsetningu eða staðsetningum 
súrefnisskynjara (hlutfallsleg mál samanborið við útblástursventla):  .........

4.1.3.3. L1e	—	L7e Stjórnsvið:  ....................................................................................................

4.1.3.4. L1e	—	L7e Einkennandi hlutanúmer:  .............................................................................

4.1.3.5. L1e	—	L7e Lýsing	á	hitunarkerfi	súrefnisskynjara	og	aðferð	við	upphitun:	 ..................

4.1.3.6. L1e	—	L7e Hitahlíf(-ar) súrefnisskynjara: já/nei (4)

4.1.4. Aukaloftinndæling (loftinndæling í útblásturskerfi)

4.1.4.1. L1e	—	L7e Stutt	lýsing	og	uppdráttur	af	aukaloftinndælingarkerfinu	og	stjórnbúnaði	
þess: ..............................................................................................................

4.1.4.2. L1e	—	L7e Fyrirkomulag (vélrænt, streymandi loft, loftdæla o.s.frv.) (4):  .....................

4.1.4.3. L1e	—	L7e Vinnsluháttur:  ...............................................................................................

4.1.5. Ytri útblásturshringrás

4.1.5.1. L1e	—	L7e Stutt	lýsing	og	uppdráttur	af	útblásturshringrásarkerfinu	(útblástursstreymi)	
og stjórnbúnaði þess:  ....................................................................................

4.1.5.2. L1e	—	L7e Eiginleikar:  ...................................................................................................

4.1.5.3. L1e	—	L7e Vatnskælt	útblásturshringrásarkerfi:	já/nei (4)

4.1.5.4. L1e	—	L7e Loftkælt	útblásturshringrásarkerfi:	já/nei (4)
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4.1.6. Agnasía

4.1.6.1. L1e	—	L7e Teikning af íhlutum agnasíunnar með málum, lögun og rúmtaki hennar:  ...

4.1.6.2. L1e	—	L7e Hönnun agnasíunnar:  ...................................................................................

4.1.6.3. L1e	—	L7e Stutt lýsing og uppdráttur af agnasíunni og stjórnbúnaði hennar:  ...............

4.1.6.4. L1e	—	L7e Staðsetning	(viðmiðunarfjarlægð	í	útblásturskerfinu):	 ................................

4.1.6.5. L1e	—	L7e Aðferð	eða	kerfi	við	endurnýjun,	lýsing	og	teikning:	 ..................................

4.1.6.6. L1e	—	L7e Einkennandi hlutanúmer:  .............................................................................

4.1.7. NOx-skilja fyrir veika blöndu

4.1.7.1. L1e	—	L7e Vinnsluháttur	NOx-skilju	fyrir	veika	blöndu:	 ..............................................

4.1.8. Aukamengunarvarnarbúnaður fyrir endarör (ef hann er til staðar og fellur 
ekki undir aðra liði)

4.1.8.1. L1e	—	L7e Vinnsluháttur:  ...............................................................................................

4.2. Mengunarvarnarkerfi sveifarhúss

4.2.1. L1e	—	L7e Fyrirkomulag	hringrásarkerfis	fyrir	lofttegundir	í	sveifarhúsi	(öndunarkerfi,	
jákvætt	sveifarhússloftræstikerfi,	annað)	(4)	(lýsing	og	teikningar).

4.3. Mengunarvarnarkerfi fyrir losun við uppgufun

4.3.1. L1e	—	L7e Mengunarvarnarkerfi	fyrir	losun	við	uppgufun:	já/nei(4)

4.3.2. L1e	—	L7e Teikning	af	mengunarvarnarkerfi	fyrir	losun	við	uppgufun:

4.3.3. L1e	—	L7e Teikning af hylkinu (með málum og sem sýnir ventla- og hreinsibúnað)

4.3.4. L1e	—	L7e Virkt rými:  ................................................................................................. g

4.3.5. L1e	—	L7e Ásogsefni: ........................ (t.d. viðarkol, kolefni, gerviefni, )

4.3.6. L1e	—	L7e Efni í hlíf:  .......................................................................... (t.d. plast, stál, )

4.3.7. L1e	—	L7e Uppdráttur af eldsneytisgeyminum þar sem fram kemur rúmtak hans og 
smíðaefni:  .....................................................................................................

4.3.8. L1e	—	L7e Teikning	af	hitahlífinni	milli	geymis	og	útblásturskerfis:	 ............................
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4.4. Viðbótarupplýsingar um vistvænleika og afköst knúningseiningar

4.4.1. L1e	—	L7e Lýsing	og/eða	uppdrættir	af	viðbótarmengunarvarnarbúnaði:	 ..................

4.4.2. L1e	—	L7e Staðsetning tákns fyrir gleypnistuðul (einungis fyrir 
þjöppukveikjuhreyfla):	 .................................................................................

4.4.3. L1e	—	L7e Bæta skal viðeigandi upplýsingaskjali sem mælt er fyrir um, eftir því sem 
við á, í reglugerð SÞ nr. 9, 41 eða 63, við þetta upplýsingaskjal að því er 
varðar hljóðstig.

4.4.4. L1e	—	L7e Bæta skal viðeigandi upplýsingaskjali sem mælt er fyrir um, eftir því sem 
við á, í reglugerð SÞ nr. 92, við þetta upplýsingaskjal að því er varðar 
búnað til að milda hávaða sem er uppsettur á ökutækinu.

5. KNÚNINGSAFLSHÓPUR ÖKUTÆKIS

5.1. L1e	—	L7e Til	að	skilgreina	knúningsaflshópinn	fyrir	ökutæki	skal	framleiðandinn	
leggja	fram	þær	upplýsingar	sem	krafist	er	vegna	flokkunarviðmiðananna	
sem mælt er fyrir um í 3. lið XI. viðauka við framselda reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 134/2014, ef þær hafa ekki þegar 
verið veittar í upplýsingaskjalinu.

6. UPPLÝSINGAR UM NOTKUNARÖRYGGI

6.1. Hljóðmerkjabúnaður

6.1.1. L1e	—	L7e Stutt lýsing á búnaðinum sem notaður er og tilgangi hans:  .........................

6.1.2. L1e	—	L7e Teikning eða teikningar sem sýna staðsetningu hljóðmerkjabúnaðarins 
miðað við burðarvirki ökutækisins:  .............................................................

6.1.3. L1e	—	L7e Upplýsingar um aðferð við áfestingu og þá hluta burðarvirkis ökutækisins 
sem hljóðmerkjabúnaðurinn er festur á:  ......................................................

6.1.4. L1e	—	L7e Skýringarmynd af rásum rafmagns/lofts:  .....................................................

6.1.4.1. L1e	—	L7e Spenna: Riðstraumur/jafnstraumur (4)

6.1.4.2. L1e	—	L7e Málspenna eða þrýstingur:  ...........................................................................

6.1.5. L1e	—	L7e Teikning af uppsetningarbúnaði:  ..................................................................

6.2. Hemlun, þ.m.t. læsivarin og sambyggð hemlakerfi

6.2.1. L1e	—	L7e Eiginleikar hemlanna, þ.m.t. upplýsingar og teikningar af skálum, 
diskum, slöngum, tegund og gerð hemlaskóa/-klossa og/eða 
hemlaborða,	virkum	hemlunaryfirborðum,	radíus	skála,	skóa	eða	diska,	
massi skála, stillingarbúnaður, þeir hlutar áss/ása sem máli skipta, og 
fjöðrun, armar, fótstig  (4):  ..........................................................................
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6.2.2. L1e	—	L7e Skýringarmynd	af	vinnsluhætti,	lýsing	og/eða	teikning	af	hemlakerfinu,	
þ.m.t.	smáatriði	og	teikningar	af	yfirfærslu	og	stjórnbúnaði	ásamt	stuttri	
lýsingu	á	raf-	og/eða	rafeindaíhlutum	sem	eru	notaðir	í	hemlakerfinu	(4):

6.2.2.1. L1e	—	L7e Hemlar að framan, aftan og á hliðarvagni, diska- og/eða skálahemlar (4):

6.2.2.2. L1e	—	L7e Stöðuhemlakerfi:	 ..........................................................................................

6.2.2.3. L1e	—	L7e Viðbótarhemlakerfi:	 .....................................................................................

6.2.3. L1e	—	L7e Ökutækið er útbúið til að draga eftirvagn með engum hemlum/
ágangshemlum/raf-/loft-/vökvahemlum: já/nei (4): ......................................

6.2.4. L1e	—	L7e Læsivarið/sambyggt	hemlakerfi

6.2.4.1. L1e	—	L7e Læsivarið	hemlakerfi:	já/nei/valkvætt	(4)

6.2.4.2. L1e	—	L7e Sambyggt	hemlakerfi:	já/nei/valkvætt	(4)

6.2.4.3. L1e	—	L7e Læsivarið	hemlakerfi	og	sambyggt	hemlakerfi:	já/nei/valkvætt	(4)

6.2.4.4. L1e	—	L7e Uppdráttur eða uppdrættir:  ...........................................................................

6.2.5. L1e	—	L7e Vökvakerfisgeymir	eða	-geymar	(rúmtak	og	staðsetning):	 ..........................

6.2.6. L1e	—	L7e Sérstakir	eiginleikar	hemlakerfisins	eða	-kerfanna

6.2.6.1. L1e	—	L7e Hemlaskór og/eða -klossar (4):  .....................................................................

6.2.6.2. L1e	—	L7e Borðar og/eða klossar (tilgreinið tegund, gerð, gæði efnis eða 
auðkennismerki):  .........................................................................................

6.2.6.3. L1e	—	L7e Hemlaarmar og/eða -fótstig (4):  ...................................................................

6.2.6.4. L1e	—	L7e Annar búnaður (ef við á): teikning og lýsing:  ..............................................

6.3. Rafmagnsöryggi

6.3.1. L1e	—	L7e Stutt	lýsing	á	ísettum	orkuflutningsrásaríhlutum	og	teikningar/ljósmyndir	
sem	sýna	staðsetningu	uppsettra	orkuflutningsrásaríhluta:	 .......................

6.3.2. L1e	—	L7e Skýringarteikning	með	öllum	rafvirknibúnaði	í	orkuflutningsrásinni:	 ...........

6.3.3. L1e	—	L7e Álagsspenna eða -spennur (V):  ....................................................................

6.3.4. L1e	—	L7e Lýsing	á	vörnum	gegn	raflosti:	 ....................................................................

6.3.5. L1e	—	L7e Var	og/eða	varrofi	já/nei/valkvætt	(4)
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6.3.5.1. L1e	—	L7e Skýringarmynd sem sýnir virknisvið:  ..........................................................

6.3.6. L1e	—	L7e Samsetning	straumleiðslukerfisins:	 ..............................................................

6.4. Veltigrindur að framan og aftan

6.4.1. Veltigrind að framan

6.4.1.1. L1e	—	L7e Nákvæm tæknilýsing (ásamt ljósmyndum eða teikningum):  .......................

6.4.1.2. L1e	—	L7e Smíðaefni sem eru notuð:  ............................................................................

6.4.2. Veltigrind að aftan

6.4.2.1. L1e	—	L7e Nákvæm tæknilýsing (ásamt ljósmyndum eða teikningum):  .......................

6.4.2.2. L1e	—	L7e Smíðaefni sem eru notuð:  ............................................................................

6.5. Rúður, framrúðuþurrkur og -sprautur og afísingar- og 
móðuhreinsunarkerfi

6.5.1. Framrúða

6.5.1.1. L2e,	L5e,	L6e,	
L7e

Smíðaefni sem eru notuð:  ............................................................................

6.5.1.2. L2e,	L5e,	L6e,	
L7e

Uppsetningaraðferð:  .....................................................................................

6.5.1.3. L2e,	L5e,	L6e,	
L7e

Hallahorn:  ....................................................................................................

6.5.1.4. L2e,	L5e,	L6e,	
L7e

Fylgihlutir framrúðu og staðsetning þeirra ásamt stuttri lýsingu á rafmagns/
rafeindaíhlutum, ef einhverjir eru:  ...............................................................

6.5.1.5. L2e,	L5e,	L6e,	
L7e

Teikning af framrúðunni ásamt málum:  .......................................................

6.5.2. Aðrar rúður

6.5.2.1. L2e,	L5e,	L6e,	
L7e

Smíðaefni sem eru notuð:  ............................................................................

6.5.2.2 L2e,	L5e,	L6e,	
L7e

Stutt lýsing á rafmagns- eða rafeindaíhlutum gluggaopnunarbúnaðar (ef 
einhverjir eru):  .............................................................................................

6.5.3. Rúða í þaklúgu

6.5.3.1. L2e,	L5e,	L6e,	
L7e

Smíðaefni sem eru notuð:  ............................................................................
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6.5.4. Aðrar glerrúður

6.5.4.1. L2e,	L5e,	L6e,	
L7e

Smíðaefni sem eru notuð:  ............................................................................

6.6. Framrúðuþurrka eða -þurrkur

6.6.1. L2e,	L5e,	L6e,	
L7e

Nákvæm tæknilýsing (ásamt ljósmyndum eða teikningum):  .......................

6.7. Framrúðusprauta

6.7.1. L2e,	L5e,	L6e,	
L7e

Nákvæm tæknilýsing (ásamt ljósmyndum eða teikningum):  .......................

6.7.2. L2e,	L5e,	L6e,	
L7e

Rúmtak geymisins: … l

6.8. Afísing og móðuhreinsun

6.8.1. L2e,	L5e,	L6e,	
L7e

Nákvæm tæknilýsing (ásamt ljósmyndum eða teikningum):  .......................

6.9. Stjórntæki sem ökumaður stjórnar, þ.m.t. auðkenning stjórntækja, 
gaumbúnaðar og merkjabúnaðar

6.9.1. L1e	—	L7e Fyrirkomulag og auðkenning stjórntækja, gaumbúnaðar og 
álestrarbúnaðar:  ............................................................................................

6.9.2. L1e	—	L7e Ljósmyndir	og/eða	teikningar	af	fyrirkomulagi	tákna	og	stjórntækja,	
gaumbúnaðar og merkjabúnaðar:  .................................................................

6.9.3. L1e	—	L7e Stjórntæki, gaumbúnaður og merkjabúnaður sem skylt er að auðkenna, 
séu þau í ökutækinu, þ.m.t. auðkennistákn sem nota skal til þess:

6.9.4. L1e	—	L7e Yfirlitstafla:	ökutækið	er	búið	eftirfarandi	stjórnbúnaði	sem	ökumaður	
stjórnar, þ.m.t. merkjabúnaði og gaumbúnaði (4)

Stjórntæki, gaumbúnaður og merkjabúnaður sem skylt er 
að auðkenna, séu þau í ökutækinu, og tákn sem nota skal 

til þess

Nr. 
tákns Búnaður

Tiltækur 
stjórn-/
merkja-
búnaður 

(*)

Auð-
kenndur 

með 
tákni (*)

Stað -
setning 

(**)

Til tækur 
gaum bún-
aður (*)

Auð-
kenndur 

með tákni 
(*)

Stað -
setn ing 

(**)

1 Aðalljós

2 Lágljósker

3 Háljósker
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Nr. tákns Búnaður

Tiltækur 
stjórn-/
merkja-
bún aður 

(*)

Auð-
kenndur 

með tákni 
(*)

Stað-
setning 

(**)

Til tækur 
gaum-

búnaður 
(*)

Auð-
kenndur 

með tákni 
(*)

Stað-
setning 

(**)

4 Stöðu 
(hliðar)
ljós ker

5 Þoku ljós-
ker að 
framan

6 Þoku ljós-
ker að 
aftan

7 Still ingar-
bún aður 
fyrir aðal-
ljós ker

8 Stöðu ljós-
ker

9 Stefnu ljós

10 Við vörun-
ar bún aður

11 Fram rúðu-
þurrkur

12 Fram rúðu-
sprauta

13 Þurrka og 
sprauta 
fyrir fram-
rúðu

14 Hreins-
unar bún-
aður fyrir 
aðal ljósker

15 Móðu-
hreinsun og 
afísing fyrir 
framrúður

16 Móðu-
hreinsun og 
afísing fyrir 
afturrúður
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Nr. tákns Búnaður

Tiltækur 
stjórn-/
merkja-
búnaður 

(*)

Auð-
kenndur 

með tákni 
(*)

Stað-
setning 

(**)

Tiltækur 
gaum-

búnaður 
(*)

Auð-
kenndur 

með tákni 
(*)

Stað-
setning 

(**)

17 Vifta

18 Dísil for-
hitari

19 Innsog

20 Hemla-
bilun

21 Elds neytis-
staða

22 Hleðsla á 
rafgeymi

23 Hitastig á 
kæli vökva 
hreyfils

24 Bilana-
vísis ljós

(*) x	=	já

 -	=	nei	eða	ekki	fáanlegt	sér

 o	=	valfrjálst.

(**) d	=	á	stjórntækinu,	merkja/-	eða	gaumbúnaðinum	sjálfum
 c	=	mjög	nálægt.

6.9.5. L1e	—	L7e Stjórntæki, gaumbúnaður og merkjabúnaður sem 
valfrjálst er að auðkenna, séu þau í ökutækinu, og tákn 

sem nota skal ef það á að auðkenna þau

Nr. tákns Búnaður

Til tækur 
stjórn-/
merkja-
búnaður 

(*)

Auð-
kenndur 

með tákni 
(*)

Stað-
setning 

(**)

Tiltækur 
gaum-

búnaður 
(*)

Auð-
kenndur 

með tákni 
(*)

Stað-
setning 

(**)

1 Stöðu-
hemill

2 Aftur rúðu-
þurrka

3 Aftur rúðu-
sprauta
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Nr. tákns Búnaður

Tiltækur 
stjórn-/
merkja-
búnaður 

(*)

Auð-
kenndur 

með tákni 
(*)

Stað-
setning 

(**)

Tiltækur 
gaum-

búnaður 
(*)

Auð-
kenndur 

með tákni 
(*)

Stað-
setning 

(**)

4 Aftur rúðu-
þurrka og 
-sprauta

5 Fram rúðu-
þurrka með 
breyti legri 
stillingu

6 Hljóð-
merkja-
búnaður 
(flauta)

7 Vélar hlíf 
að framan

8 Hlíf fyrir 
farangurs-
rými að 
aftan

9 Öryggis-
belti

10 Olíu	þrýst-
ingur í 
hreyfli

11 Blýlaust 
bensín

12 …

13 …

(*) x	=	já

 -	=	nei	eða	ekki	fáanlegt	sér

 o	=	valfrjálst.

(**) d	=	á	stjórntækinu,	merkja/-	eða	gaumbúnaðinum	sjálfum
 c	=	mjög	nálægt.

6.10. Hraðamælir og kílómetramælir

6.10.1. Hraðamælir

6.10.1.1. L1e	—	L7e Ljósmyndir	og/eða	teikningar	af	kerfinu	í	heild:	 .........................................

6.10.1.2. L1e	—	L7e Hraðasvið ökutækisins sem er sýnt:  .............................................................

6.10.1.3. L1e	—	L7e Vikmörk mælibúnaðar hraðamælisins:  ........................................................
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6.10.1.4. L1e	—	L7e Tæknistuðull hraðamælisins:  .......................................................................

6.10.1.5. L1e	—	L7e Notkunaraðferð og lýsing á drifbúnaði:  .......................................................

6.10.1.6. L1e	—	L7e Heildaryfirfærsluhlutfall	drifbúnaðarins:	 .....................................................

6.10.2. Kílómetramælir

6.10.2.1. L1e	—	L7e Vikmörk mælibúnaðar kílómetramælisins:  ..................................................

6.10.2.2. L1e	—	L7e Notkunaraðferð og lýsing á drifbúnaði:  .......................................................

6.11. Uppsettur ljósa- og ljósmerkjabúnaður, þ.m.t. sjálfvirk kviknun ljósa

6.11.1. L1e	—	L7e Skrá	yfir	allan	búnað	(þar	sem	fram	komi	númer,	tegund(-ir),	gerð,	
gerðarviðurkenningarmerki íhluta, hámarksljósstyrkur háljóskera, litur, 
samsvarandi gaumbúnaður):  ........................................................................

6.11.2. L1e	—	L7e Skýringarmynd þar sem staðsetning ljósa- og ljósmerkjabúnaðar er 
sýnd:  ............................................................................................................

6.11.3. L1e	—	L7e Hættuljósker:  ................................................................................................

6.11.4. L1e	—	L7e Stutt lýsing á rafmagns- og/eða rafeindaíhlutum sem eru notaðir í 
ljósakerfinu	og	ljósmerkjakerfinu:	 ...............................................................

6.11.5. L1e	—	L7e Gefið	upp	eftirfarandi	upplýsingar	fyrir	hvert	ljósker	og	glitauga	(skriflega	
og/eða með skýringarmynd):

6.11.5.1. L1e	—	L7e Teikning	sem	sýnir	stærð	ljósflatar:	 .............................................................

6.11.5.2. L1e	—	L7e Aðferð	til	að	skilgreina	sýnilegt	yfirborð	í	samræmi	við	lið	2.10	í	reglugerð	
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 48 (Stjtíð. ESB 
L	323,	6.12.2011,	bls.	46):	 ...........................................................................

6.11.5.3. L1e	—	L7e Viðmiðunarás og viðmiðunarmiðja:  ............................................................

6.11.5.4. L1e	—	L7e Aðferð við notkun felliljóskera:  ...................................................................

6.11.6. L1e	—	L7e Lýsing/teikning	og	gerð	stillingarbúnaðar	fyrir	aðalljósker	(þ.e.	sjálfvirkur,	
handvirk þrepstilling og samfelld, handvirk stilling) (4):  .............................

6.11.6.1. L1e	—	L7e Stjórnbúnaður:  ..............................................................................................

6.11.6.2. L1e	—	L7e Viðmiðunarmerki:  ........................................................................................

6.11.6.3. L1e	—	L7e Merki til að gefa hleðsluástand til kynna:  ....................................................
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6.12. Útsýn aftur fyrir

6.12.1. Baksýnisspeglar (tilgreint fyrir hvern um sig)

6.12.1.1. L1e	—	L7e Teikning(-ar) til að aukenna spegilinn og sýna staðsetningu hans miðað við 
burðarvirki ökutækisins:  ..............................................................................

6.12.1.2. L1e	—	L7e Upplýsingar um aðferð við áfestingu, þ.m.t. og þá hluta burðarvirkis 
ökutækisins sem hann er festur á:  ................................................................

6.12.1.3. L1e	—	L7e Stutt lýsing á rafeindaíhlutum stillibúnaðar:  ............................................

6.12.2. L1e	—	L7e Búnaður til að auka sjónsvið, annar en speglar

6.12.2.1. L1e	—	L7e Lýsing	á	búnaðinum:	 ....................................................................................

6.12.2.2. L1e	—	L7e Þegar um er að ræða búnað sem samanstendur af myndavél og skjá: 
greiningarfjarlægð (mm), birtumunur, ljómasvið (e. luminance range), 
glýjuleiðrétting (e. glare correction), eiginleikar skjásins (svart-hvítur/
litur (4)), endurtekningartíðni myndar, ljómasvið skjásins (4):  ..................

6.12.2.3. L1e	—	L7e Nægilega nákvæmar teikningar til að unnt sé að bera kennsl á búnaðinn í 
heild, þ.m.t. leiðbeiningar um uppsetningu; sýna verður staðsetningu ESB-
gerðarviðurkenningarmerkisins á teikningunum:  ........................................

6.13. Veltivarnarbúnaður (ROPS)

6.13.1. L7e-B2 Nákvæm tæknilýsing, staðsetning, festingar, o.s.frv. (ásamt ljósmyndum 
eða teikningum):  ..........................................................................................

6.13.2. Veltivarnarbúnaður sem er rammi (4)

6.13.2.1. L7e-B2 Innri og ytri mál:  ..........................................................................................

6.13.2.2. L7e-B2 Smíðaefni og smíðaaðferð:  ..........................................................................

6.13.3. Veltigrindarbúnaður sem er stýrishús (4)

6.13.3.1. L7e-B2 Annars konar tilhögun á veðravörn (lýsing):  ...............................................

6.13.3.2. L7e-B2 Innri og ytri mál:  ..........................................................................................

6.13.4. Veltivarnarbúnaður sem er ein eða fleiri veltislá á fram-/afturhluta(4), 
fellanlegar/ekki fellanlegar (4)

6.13.4.1. L7e-B2 Mál:  ..............................................................................................................

6.13.4.2. L7e-B2 Smíðaefni og smíðaaðferð:  ..........................................................................
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6.14. Öryggisbelti og/eða annar aðhaldsbúnaður

6.14.1. L2e,	L4e,	
L5e-B,	L6e-B,	
L7e

Fjöldi og staðsetning öryggisbelta og aðhaldsbúnaðar og sæta sem hægt er 
að	nota	þau	við,	vinsamlegast	fyllið	út	töfluna	hér	á	eftir:

(L	=	vinstra	megin,	R	=	hægra	megin,	C	=	fyrir	miðju)

Fyrirkomulag öryggisbelta og tengdar upplýsingar

Merki um 
ESB-heildar-
gerðar viður-

kenningu

Afbrigði, ef 
við á

Hæðarstillibúnaður fyrir 
belti (tilgreina skal já/nei/

valfrjálst)

Fyrsta 
sætaröð { L

C

R

Önnur 
sætaröð { L

C

R

L	=	vinstri,	C	=	miðja,	R	=	hægri

6.14.2. L2e,	L4e,	
L5e-B,	L6e-B,	
L7e

Lýsing	á	sérstakri	gerð	öryggisbeltis	þar	sem	ein	festing	er	á	sætisbaki	eða	
er	með	búnaði	sem	dreifir	orku:	 ...................................................................

6.14.3. L2e,	L4e,	
L5e-B,	L6e-B,	
L7e

Fjöldi og staðsetning festinganna:  ...............................................................

6.14.4. L2e,	L4e,	
L5e-B,	L6e-B,	
L7e

Stutt lýsing á rafmagns-/ rafeindaíhlutum:  ..................................................

6.15. Festingar fyrir öryggisbelti

6.15.1. L2e,	L4e,	
L5e-B,	L6e-B,	
L7e

Ljósmyndir	og/eða	teikningar	af	yfirbyggingu	þar	sem	fram	kemur	
raunveruleg og virk staðsetning festinganna og mál þeirra, svo og 
staðsetning R-punktsins:  ..............................................................................

6.15.2. L2e,	L4e,	
L5e-B,	L6e-B,	
L7e

Teikningar af festingunum og þeim hlutum burðarvirkis ökutækis 
ökutækisins sem þær eru festar við (ásamt upplýsingum um eiginleika 
þeirra efna sem notuð eru):  ..........................................................................

6.15.3. L2e,	L4e,	
L5e-B,	L6e-B,	
L7e

Heiti beltisgerða (4) sem heimilt er að setja á beltisfestingar ökutækisins:  .
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Fyrirkomulag öryggisbeltafestinga og tengdar upplýsingar

Staðsetning festingar

Burðar-
virki 

öku tækis

Sætis-
grind

Fyrsta sætaröð

Sæti hægra 
megin { Neðri 

beltafestingar

Efri 
beltafestingar

{ ytri innri

Miðjusæti { Neðri 
beltafestingar

Efri 
beltafestingar

{ hægri 
vinstri

Sæti vinstra 
megin { Neðri 

beltafestingar

Efri 
beltafestingar

{ ytri innri

Önnur sætaröð

Sæti hægra 
megin { Neðri belta-

festingar

Efri belta-
festingar

{ ytri innri

Miðjusæti { Neðri belta-
festingar

Efri belta-
festingar

{ hægri 
vinstri

Sæti vinstra 
megin { Neðri belta-

festingar

Efri belta-
festingar

{ ytri innri

6.15.4. L2e,	L4e,	
L5e-B,	L6e-B,	
L7e

Gerðarviðurkenningarmerki fyrir hverja staðsetningu:  ...............................
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6.15.5. L2e,	L4e,	
L5e-B,	L6e-B,	
L7e

Sérstakur búnaður (t.d. sætishæðarstilling, spennibúnaður o.s.frv.):  ......

6.15.6. L2e,	L4e,	
L5e-B,	L6e-B,	
L7e

Ljósmyndir	og/eða	teikningar	af	yfirbyggingu	þar	sem	fram	kemur	
raunveruleg og virk staðsetning festinganna og mál þeirra, svo og 
staðsetning R-punktsins:  ..............................................................................

6.15.7. L2e,	L4e,	
L5e-B,	L6e-B,	
L7e

Athugasemd:  ................................................................................................

6.16. Sæti (hnakkar og sæti)

6.16.1. L1e	—	L7e Sætafjöldi:  ....................................................................................................

6.16.1.1. L2e,	L5e,	L6e,	
L7e

Staðsetning og fyrirkomulag (8):  ..................................................................

6.16.2. L1e	—	L7e Sætafyrirkomulag: sæti/hnakkar (4)

6.16.3. L1e	—	L7e Lýsing	og	teikningar	af:

6.16.3.1. L1e	—	L7e Sætunum og festingum þeirra:  .....................................................................

6.16.3.2. L1e	—	L7e Stillibúnaðinum:  ...........................................................................................

6.16.3.3. L1e	—	L7e Færslubúnaði og læsibúnaði:  .......................................................................

6.16.3.4. L1e	—	L7e Festingum sætisbelta sem eru hluti af sætisgrind:  .......................................

6.16.3.5. L1e	—	L7e Þeim hlutum ökutækisins sem notaðir eru sem festingar:  ...........................

6.16.4. L2e,	L4e,	
L5e-B,	L6e-B,	
L7e

Hnit eða teikning af R-punkti eða -punktum allra sæta í öllum stillingum:  

6.16.4.1. L2e,	L4e,	
L5e-B,	L6e-B,	
L7e

Ökumannssæti  ..............................................................................................

6.16.4.2. L2e,	L4e,	
L5e-B,	L6e-B,	
L7e

Öll önnur sæti: ..............................................................................................

6.16.5. L1e	—	L7e Hönnunarhalli sætisbaks:  .............................................................................

6.16.5.1. L1e	—	L7e Ökumannssæti  ..............................................................................................

6.16.5.2. L1e	—	L7e Öll önnur sæti: ..............................................................................................

6.16.6. L1e	—	L7e Mögulegar sætisstillingar:  ............................................................................

6.16.6.1. L1e	—	L7e Ökumannssæti  ..............................................................................................
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6.16.6.2. L1e	—	L7e Öll önnur sæti: ..............................................................................................

6.17. Stýrieiginleikar, beygjueiginleikar og snúningseiginleikar

6.17.1. L1e	—	L7e Skýringarteikning af stýriási/-ásum er sýnir stefnu stýrðu hjólanna 
gagnvart ökutækinu sjálfu:  ...........................................................................

6.17.2. Gírskipting og stjórnkerfi stýrisbúnaðar

6.17.2.1. L1e	—	L7e Fyrirkomulag stýrisvélar (tilgreina fyrir framan og aftan):  .........................

6.17.2.2. L1e	—	L7e Tenging út í hjól (einnig önnur en vélræn; tilgreinið fyrir framan og 
aftan):  ...........................................................................................................

6.17.2.2.1. L1e	—	L7e Stutt lýsing á rafmagns-/rafeindaíhlutum:  ...................................................

6.17.2.3. L1e	—	L7e Skýringarmynd af stýrisvélinni:  ...................................................................

6.17.2.4. L2e,	L5e,	L6e,	
L7e

Skýringarteikning(-ar) af stýrisbúnaði:  ........................................................

6.17.2.5. L2e,	L5e,	L6e,	
L7e

Stillingarsvið og stillingaraðferð stýrisbúnaðar:  ..........................................

6.17.2.6. L2e,	L5e,	L6e,	
L7e

Aðferð við aðstoð:  ........................................................................................

6.17.3. Hámarksstýrishorn hjólanna

6.17.3.1. L1e	—	L7e Til hægri:  gráður, fjöldi snúninga á stýrishjólinu (eða sambærilegar 
upplýsingar):  ................................................................................................

6.17.3.2. L1e	—	L7e Til vinstri:  gráður, fjöldi snúninga á stýrishjólinu (eða sambærilegar 
upplýsingar):  ................................................................................................

6.18. Hjólbarða-/hjólasamsetning:

6.18.1. Hjólbarðar:

6.18.1.1. Stærðarmerking

6.18.1.1.1. L1e	—	L7e Ás 1:  .............................................................................................................

6.18.1.1.2. L1e	—	L7e Ás 2:  .............................................................................................................

6.18.1.1.3. L4e Hjól á hliðarvagni:  .......................................................................................

6.18.1.2. L1e	—	L7e Lágmarksburðarstuðull:		með hámarkshleðslu á hverju hjóli:  .............. kg
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6.18.1.3. L1e	—	L7e Tákn	fyrir	flokk	lágmarkshraða	sem	samræmist	fræðilegum	
hámarkshönnunarhraða ökutækisins  ............................................................

6.18.1.4. L1e	—	L7e Loftþrýstingur	í	hjólbörðum	sem	framleiðandi	mælir	með:	 ..................kPa

6.18.2. Hjól:

6.18.2.1. L1e	—	L7e Stærð felgu eða felgna:  ................................................................................

6.18.2.2. L1e	—	L7e Notkunarflokkar	sem	samrýmast	ökutækinu:	 ..............................................

6.18.2.3. L1e	—	L7e Nafngildi veltiummáls:  ................................................................................

6.19. Plata sem sýnir takmörkun hámarkshraða ökutækis og staðsetning 
hennar á ökutækinu

6.19.1. L7e-B1	og	
L7e-B2

Plata sem sýnir takmörkun hámarkshraða (tilgreinið hvaða endurkastefni 
er notað og notið teikningar og ljósmyndir eins og við á):  ..........................

6.19.2. L7e-B1	og	
L7e-B2

Staðsetning plötu sem sýnir takmörkun hámarkshraða (tilgreinið afbrigði 
ef nauðsyn krefur og notið teikningar og ljósmyndir eins og við á):  ...........

6.19.3. L7e-B1	og	
L7e-B2

Hæð	yfir	vegi,	efri	brún:	 .......................................................................  mm

6.19.4. L7e-B1	og	
L7e-B2

Hæð	yfir	vegi,	neðri	brún:	 ....................................................................  mm

6.19.5. L7e-B1	og	
L7e-B2

Fjarlægð miðlínu frá lengdarmiðjuplani ökutækis: ................................ mm

6.19.6. L7e-B1	og	
L7e-B2

Fjarlægð frá vinstri brún ökutækis:  ......................................................  mm

6.20. Vernd ökumanns og farþega, þ.m.t. innréttingar og dyr á 
ökutækjum

6.20.1. Yfirbygging

6.20.1.1. L2e,	L5e-B,	
L6e-B,	L7e

Smíðaefni og smíðaaðferðir:  ........................................................................

6.20.2. Hurðir fyrir farþega, læsingar og lamir

6.20.2.1. L2e,	L5e,	L6e,	
L7e

Fjöldi og fyrirkomulag hurða, mál og hámarksopnun (5):  ............................

6.20.2.2. L2e,	L5e,	L6e,	
L7e

Teikning af krækjum og lömum og staðsetningu þeirra á hurðunum:  .........
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6.20.2.3. L2e,	L5e,	L6e,	
L7e

Tæknilýsing á krækjum og lömum:  .............................................................

6.20.2.4. L2e,	L5e,	L6e,	
L7e

Lýsing	(að	stærð	meðtalinni)	á	inngöngum,	þrepum	og,	ef	við	á,	á	
nauðsynlegum handföngum:  ........................................................................

6.20.3. Varnir fyrir ökumann og farþega innan ökutækis

6.20.3.1. L2e,	L5e,	L6e,	
L7e

Ljósmyndir,	teikningar	og/eða	sundurgreind	mynd	af	innréttingunum	
sem sýnir þá hluta sem eru í farþegarými og efni sem þeir eru úr (að 
frátöldum innri baksýnisspeglum, fyrirkomulagi stjórntækja, sætum og 
aftari hluta þeirra), þaki og renniþaki, bakstoð:  .......................................

6.20.4. Höfuðpúðar

6.20.4.1. L2e,	L5e,	L6e,	
L7e

Höfuðpúðar: sambyggðir/lausir/aðskildir (4)

6.20.4.2. L2e,	L5e,	L6e,	
L7e

Nákvæm lýsing á höfuðpúðanum þar sem tilgreint er sérstaklega hverrar 
gerðar bólsturefnið eða - efnin eru og, þegar það á við, staðsetning og 
eiginleikar brauta og festingarhluta fyrir þá gerð eða þær gerðir sæta sem 
sótt er um viðurkenningu á:  .........................................................................

6.20.4.3. L2e,	L5e,	L6e,	
L7e

Þegar höfuðpúðinn er aðskilinn 

6.20.4.3.1. L2e,	L5e,	L6e,	
L7e

Nákvæm lýsing á þeim hluta burðarvirkisins sem festa á höfuðpúðann 
við:  ...............................................................................................................

6.20.4.3.2. L2e,	L5e,	L6e,	
L7e

Málsettar teikningar af einkennandi hlutum burðarvirkisins og 
höfuðpúðans:  ................................................................................................

6.21. Samfellt hámarksheildarafl og/eða hámarkstakmörkun 
hönnunarhraða ökutækis

6.21.1. Hreyfiafls- og/eða úttaksstillar drifaflrásar

6.21.1.1. L1e	—	L7e Fjöldi	(minnst	tveir,	að	undanskildum	flokkum	L3e-A3	og	L4e-A3):

6.21.1.2. L1e	—	L7e Hvernig er umfremd (e. redundancy) hraðastillanna tryggð?:  .....................

6.21.1.3. L1e	—	L7e Nafnlokunarpunktur nr. 1:  ............................................................................

6.21.1.3.1. L1e	—	L7e Snúningshraði	hreyfils/vélar/aflrásar	þegar	lokun	hefst	við	álag:	 ........... 
mín-1

6.21.1.3.2. L1e	—	L7e Hámarkssnúningshraði	við	minnsta	álag	hreyfilsins:	 ........................  mín-1

6.21.1.4. L1e	—	L7e Nafnlokunarpunktur nr. 2:  ............................................................................
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6.21.1.4.1 L1e	—	L7e Snúningshraði	hreyfils/vélar/aflrásar	þegar	lokun	hefst	við	álag		(4):  ..... 
mín-1

6.21.1.4.2. L1e	—	L7e Hámarkssnúningshraði	við	minnsta	álag	hreyfilsins:	 ........................  mín-1

6.21.1.5. L1e	—	L7e Yfirlýstur	tilgangur	hraðatakmarkarans	eða	hraðatakmarkaranna:	
takmörkun á hámarkshönnunarhraða ökutækisins/takmörkun á 
hámarksafli/vörn	gegn	yfirhraða	hreyfils	(4):  ...............................................

7. UPPLÝSINGAR UM SMÍÐI ÖKUTÆKIS

7.1. Tengibúnaður og tengingar

7.1.1. L1e	—	L7e Ökutæki	í	flokki	L,	búið	tengibúnaði:	já/nei/valkvætt	(4)

7.1.2. L1e	—	L7e Leiðbeiningar	og	upplýsingar	til	neytenda	um	áhrif	eftirvagns	á	
aksturseiginleika	ökutækis	í	flokki	L	eru	í	eigendahandbókinni,	á	öllum	
ESB-tungumálum: já/nei (4)

7.1.3. L1e	—	L7e Fyrir tengibúnað sem er samþykktur sem aðskilin tæknieining: 
leiðbeiningum um uppsetningu og notkun bætt í upplýsingaskjöl: já/nei (4)

7.1.4. L1e	—	L7e Ljósmyndir	og/eða	teikningar	þar	sem	staðsetning	og	smíði	tengibúnaðar	
eru sýndar:  ....................................................................................................

7.1.5. L1e	—	L7e Leiðbeiningar	um	hvernig	festa	á	tengibúnaðinn	við	ökutækið,	ásamt	
ljósmyndum eða teikningum af festingarpunktum á ökutækinu sem 
framleiðandi gefur upp; viðbótarupplýsingar ef einungis má nota 
tengibúnaðinn á tiltekin afbrigði eða útfærslur ökutækjagerðarinnar:  .........

7.1.6. L1e	—	L7e Festingarpunktar fyrir aukatengibúnað og/eða losunarkapal (teikningar og 
myndir mega fylgja eins og við á): já/nei (4)

7.2. Búnaður til að koma í veg fyrir notkun án leyfis

7.2.1. Varnarbúnaður

7.2.1.1. L1e	—	L7e Samantekin lýsing á varnarbúnaðinum sem notaður er:  ..............................

7.2.2. Ræsivarnarbúnaður ökutækisins

7.2.2.1. L1e	—	L7e Tæknilýsing á ræsivarnarbúnaði ökutækis og ráðstöfun til að koma í veg 
fyrir gangsetningu af vangá:  ........................................................................

7.2.3. Viðvörunarkerfi

7.2.3.1. L1e	—	L7e Lýsing	á	viðvörunarkerfinu	og	þeim	hlutum	ökutækisins	sem	tengjast	
uppsetningu þess:  ........................................................................................

7.2.3.2. L1e	—	L7e Skrá	yfir	helstu	íhluti	í	viðvörunarkerfinu:	 ...................................................
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7.3. Rafsegulsviðssamhæfi (EMC)

7.3.1. L1e	—	L7e Kröfur samkvæmt reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu	nr.	10	(Stjtíð.	ESB	L	254,	20.9.2012,	bls.	1)	eru	uppfylltar	og	
viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei (4)

7.3.2. L1e	—	L7e Tafla	eða	teikning	af	deyfibúnaði	vegna	rafsegultruflana:	 ...........................

7.3.3. L1e	—	L7e Upplýsingar um nafngildi jafnstraumsviðnámsins og, ef um er að ræða 
viðnámskveikjuþræði, nafnviðnám þeirra á metra:  .....................................

7.4. Útstæðir hlutar

7.4.1. L1e	—	L7e	
ökutæki með 
yfirbyggingu

Almennt	yfirlit	(teikningar	eða	ljósmyndir	ásamt,	ef	þörf	er	á,	upplýsingum	
um	stærðir	og/eða	texta)	þar	sem	sýnd	er	staða	meðfylgjandi	sniðmynda	
eða sjónarhorna allra hluta ytra byrðisins sem teljast mega hættulegir 
með	tilliti	til	útstæðra	hluta,	t.d.	og	þar	sem	við	á:	stuðurum,	gólflínu,	
dyra- og gluggastoðum, loftinntaksristum, vatnskassarist, rúðuþurrkum, 
vatnsrennum, handföngum, rennihurðabrautum, lokum, læsingum 
og hurðarlömum, krókum, lykkjum, vindum, skrautlistum, merkjum, 
táknmyndum og dældum ásamt öllum öðrum hlutum ytra borðsins sem líta 
má á sem hættulega (t.d. ljósabúnað):  ..........................................................

7.5. Eldsneytisgeymsla

7.5.1. Eldsneytisgeymir/-geymar

7.5.1.1. Aðaleldsneytisgeymir/-geymar:

7.5.1.1.1. L1e	—	L7e Hámarksrúmtak:  ...........................................................................................

7.5.1.1.2. L1e	—	L7e Smíðaefni sem eru notuð:  ............................................................................

7.5.1.1.3. L1e	—	L7e Inntaksop eldsneytisgeymis: þröngt rennslisop/merkimiði (4)  .....................

7.5.1.2. Varaeldsneytisgeymir/-geymar

7.5.1.2.1. L1e	—	L7e Hámarksrúmtak:  ...........................................................................................

7.5.1.2.2. L1e	—	L7e Smíðaefni sem eru notuð:  ............................................................................

7.5.1.2.3. L1e	—	L7e Inntaksop eldsneytisgeymis: þröngt rennslisop/merkimiði (4)  .....................

7.5.1.3. L1e	—	L7e Teikning og tæknilýsing á geymi/geymum ásamt öllum tengingum og 
línum	inn-	og	útrásarkerfis,	lásum,	lokum	og	festibúnaði:	 ......................

7.5.1.4. L1e	—	L7e Teikning sem sýnir greinilega staðsetningu geymisins/geymanna í 
ökutækinu: ....................................................................................................
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7.5.1.5. L1e	—	L7e Teikning	af	hitahlífinni	milli	geymis	og	útblásturskerfis:	 ............................

7.5.2. Geymir eða geymar fyrir þjappað jarðgas

7.5.2.1. L1e	—	L7e Bæta skal viðeigandi upplýsingaskjali, sem mælt er fyrir um í reglugerð 
SÞ nr. 110 (1)	fyrir	ökutæki	í	flokki	M1,	við	þetta	upplýsingaskjal	að	því	er	
varðar geyma fyrir þjappað jarðgas sem eru uppsettir á ökutækinu.

7.5.3. L1e	—	L7e Geymir eða geymar fyrir fljótandi jarðolíugas

7.5.3.1. L1e	—	L7e Bæta skal viðeigandi upplýsingaskjali, sem mælt er fyrir um í reglugerð 
SÞ nr. 67 (2)	fyrir	ökutæki	í	flokki	M1,	við	þetta	upplýsingaskjal	að	því	er	
varðar	geyma	fyrir	fljótandi	jarðgas	sem	eru	uppsettir	á	ökutækinu.

7.6. Virknikröfur fyrir innbyggt greiningarkerfi (OBD)

7.6.1 Innbyggt greiningarkerfi

7.6.1.1. L1e	—	L7e I. áfangi: já/nei (4) og/eða

7.6.1.2. L1e	—	L7e II. áfangi: já/nei (4) 

7.6.2. Almennar upplýsingar um innbyggða greiningarkerfið

7.6.2.1. L3e—L7e	(10) Skrifleg	lýsing	og/eða	teikning	af	bilanavísinum:	 .......................................

7.6.2.2. L3e—L7e	(10) Skrá	yfir	alla	íhluti	sem	innbyggða	greiningarkerfið	vaktar	og	hlutverk	
þeirra:  ...........................................................................................................

7.6.2.3. L3e—L7e	(10) Skrifleg	lýsing	(á	almennum	vinnsluháttum)	fyrir	greiningar	á	öllum	
rásum	innbyggða	greiningarkerfisins	í	I.	áfanga	(opin	straumrás,	há	og	
lág straumrás, rökfræði) og rafeindabúnaði (innri og samskiptahugbúnaði 
stýribúnaðar	aflrásar/rafstýringareiningar):	 .................................................

7.6.2.4. L3e—L7e	(10) Skrifleg	lýsing	(á	almennum	vinnsluháttum)	fyrir	alla	greiningarvirkni	
í	I.	áfanga	innbyggða	greiningarkerfisins	sem	setur	af	stað	sérhvern	
notkunarham	sem	dregur	umtalsvert	úr	snúningsvægi	ef	bilun	finnst:	 ........

7.6.2.5. L3e—L7e	(10) Skrifleg	lýsing	á	samskiptareglum	sem	eru	studdar:	 ....................................

7.6.2.6. L3e—L7e	(10) Staðsetning greiningartengingar (bætið við teikningum og 
ljósmyndum):  ..............................................................................................

7.6.2.7. L3e—L7e	(10) Skrifleg	lýsing	ef	um	er	að	ræða	valfrjálsa	reglufylgni	við	II.	áfanga	
innbyggðs	greiningarkerfis	(almennir	vinnsluhættir):

7.6.2.7.1. L3e—L7e	(10) Rafkveikjuhreyflar

7.6.2.7.1.1. L3e—L7e	(10) Vöktun hvarfakúts:  .......................................................................................

______________
(1) Stjtíð.	ESB	L	120,	7.5.2011,	bls.	1.
(2) Stjtíð.	ESB	L	72,	14.3.2008,	bls.	1.
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7.6.2.7.1.2. L3e—L7e	(10) Greining miskveikingar:  ..............................................................................

7.6.2.7.1.3. L3e—L7e	(10) Vöktun súrefnisskynjara:  .............................................................................

7.6.2.7.1.4. L3e—L7e	(10) Aðrir	íhlutir	sem	innbyggða	greiningarkerfið	vaktar:	 ..................................

7.6.2.7.2. L3e—L7e	(10) Þjöppukveikjuhreyflar

7.6.2.7.2.1. L3e—L7e	(10) Vöktun hvarfakúts:  .......................................................................................

7.6.2.7.2.2. L3e—L7e	(10) Vöktun agnasíu:  ...........................................................................................

7.6.2.7.2.3. L3e—L7e	(10) Vöktun	rafeindastýrðs	eldsneytiskerfis:	 .......................................................

7.6.2.7.2.4. L3e—L7e	(10) Vöktun	afoxunarkerfisins	fyrir	köfnunarefnisoxíð:	 .....................................

7.6.2.7.2.5. L3e—L7e(10) Aðrir	íhlutir	sem	innbyggða	greiningarkerfið	vaktar:	 ..................................

7.6.2.7.3 L3e—L7e	(10) Viðmiðanir fyrir virkjun bilanavísis (fastur fjöldi aksturslota eða 
tölfræðileg aðferð):  .....................................................................................

7.6.2.7.4. L3e—L7e	(10) Skrá	yfir	alla	frálagskóða	innbyggða	greiningarkerfisins	og	þeirra	sniða	
sem notuð eru (með skýringum á hverjum og einum):  ............................

7.6.3. Samhæfi innbyggða greiningarkerfisins

Framleiðandi ökutækisins skal veita eftirfarandi viðbótarupplýsingar til að 
unnt sé að framleiða hluti til endurnýjunar eða viðgerða og greiningartæki 
og prófunarbúnað sem samrýmast innbyggða greiningarkerfinu:

7.6.3.1. L3e—L7e	(10) Ítarlegt skjal þar sem lýst er öllum íhlutum sem eru vaktaðir og sem 
tengjast þeirri aðferð sem notuð er til að greina bilanir og virkja 
bilanavísi (fastur fjöldi aksturslota eða tölfræðileg aðferð). Þar á meðal 
skal	vera	skrá	yfir	viðeigandi	annars	stigs	mæliþætti	fyrir	hvern	íhlut	
sem	er	vaktaður	með	innbyggða	greiningarkerfinu.	Skjalið	skal	einnig	
innihalda	skrá	yfir	alla	frálagskóða	innbyggða	greiningarkerfisins	og	snið	
þeirra (með skýringum á hverjum og einum) sem tengjast einstökum 
aflrásaríhlutum,	sem	hafa	með	losun	að	gera,	og	einnig	þá	sem	tengjast	
einstökum íhlutum, sem tengjast ekki losun, þar sem vöktun íhlutarins 
er notuð til að ákvarða virkjun bilanavísis. Einkum skal það innihalda 
heildarskýringu á gögnunum sem fást með þjónustunni $05 Test ID $21 
til FF og gögnunum sem fást með þjónustunni $06:  .................................

7.6.3.2. L3e—L7e	(10) Fyrir ökutækjagerðir þar sem notaður er samskiptatengill í samræmi 
við	ISO-staðal	15765-4	„Road vehicles, diagnostics on controller area 
network (CAN) — part 4: requirements for emissions-related systems“	
skal framleiðandinn leggja fram ítarlega skýringu á gögnunum sem fást í 
þjónustunni $06 Test ID $00 til FF fyrir hvert vöktunarkenni innbyggða 
greiningarkerfisins.	 .......................................................................................
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Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

7.6.3.3. L3e—L7e	(10) Upplýsingarnar	sem	krafist	er	hér	að	framan	má	tilgreina	í	töfluformi	eins	
og lýst er hér á eftir.

Dæmi um yfirlitslista yfir bilunarkóða í innbyggðu greiningarkerfi

Íhlutur Bilanakóði Vöktunar-
aðferð

Viðmiðanir 
fyrir 

bilana-
greiningu

Viðmið-
anir til 

að virkja 
bilana vísi

Annars 
stigs mæli-

þættir

Formeð-
höndlun

Tilrauna-
prófun

Hitanemi 
innsogs-
lofts með 
opinni 
straumrás

P0xxxxzz Samanburður 
við hitastig-
slíkan eftir 
kaldræsingu

> 20 
gráðu 
munur 
milli 
mælds 
hitastigs 
inntaks-
lofts og 
hitastigs í 
líkani 

3. lota Merki frá 
hitaskyn-
jurum 
fyrir 
kælivökva 
og inn-
taks loft

Tvær 
lotur af 
prófun I

Gerð I

7.6.3.4. L3e—L7e	(10) Lýsing	á	bilunarkóðum	rafeindastýrðrar	eldsneytisgjafar:	 ..........................

7.6.4. Upplýsingar um samskiptareglur

Eftirfarandi upplýsingar skulu vísa í tiltekna tegund, gerð og afbrigði 
ökutækis eða auðkenndar með öðrum nothæfum skilgreiningum, eins og 
t.d. verksmiðjunúmeri ökutækis eða auðkenni ökutækis og kerfa:

7.6.4.1. L3e—L7e	(10) Öll	upplýsingakerfi	um	samskiptareglur	sem	eru	nauðsynleg	fyrir	
fullnaðargreiningu til viðbótar við staðlana sem mælt er fyrir 
um í lið 3.8 í 1. viðbæti XII. viðauka við framselda reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 44/2014, s.s. viðbótarvélbúnaður 
eða upplýsingar um hugbúnaðarsamskiptareglur, auðkenning mæliþátta, 
færsluaðgerðir, kröfur um að halda tengingunni virkri (e. keep alive 
requirements), eða villuskilyrði,

7.6.4.2. L3e—L7e	(10) Nákvæmar upplýsingar um hvernig nálgast megi og túlka alla bilunarkóða 
sem eru ekki í samræmi við staðlana sem mælt er fyrir um í lið 3.11 í 1. 
viðbæti XII. viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(ESB) nr. 44/2014

7.6.4.3. L3e—L7e	(10) Listi	yfir	allar	tiltækar	færibreytur	rauntímagagna,	þ.m.t.	upplýsingar	um	
skölun og aðgang,

7.6.4.4. L3e—L7e	(10) Listi	yfir	allar	tiltækar	aðgerðarprófanir,	þ.m.t.	virkjun	eða	stjórnun	tækja	
og hvernig þær skulu framkvæmdar,

7.6.4.5. L3e—L7e	(10) Upplýsingar um hvernig nálgast megi upplýsingar um íhluti og stöðu, 
tímastimpla, fyrirliggjandi greiningarkóða bilana og læst mæligildi,

7.6.4.6. L3e—L7e	(10) Auðkenni	stýribúnaðar	aflrásar/rafstýringareiningar	og	afbrigðiskóðun,

7.6.4.7. L3e—L7e	(10) Upplýsingar um endurstillingu þjónustuljósa,

7.6.4.8. L3e—L7e	(10) Staðsetning greiningartengingar og upplýsingar um tengi,

7.6.4.9. L3e—L7e	(10) Auðkenni	hreyfilkóða.
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7.6.5. Prófun og greining á íhlutum sem eru vaktaðir með innbyggðu 
greiningarkerfi

7.6.5.1. L3e—L7e	(10) Lýsing	á	prófunum	til	að	staðfesta	virkni,	við	íhlutinn	eða	í	
leiðsluknippinu:

7.7. Handföng og fóthvílur fyrir farþega

7.7.1. Handföng

7.7.1.1. L1e	—	L7e Fyrirkomulag: ól og/eða handfesta (4)

7.7.1.3. L1e	—	L7e Ljósmyndir	og/eða	teikningar	sem	sýna	staðsetningu	og	smíði:

7.7.2. Fóthvílur

7.7.2.1. L1e	—	L7e Ljósmyndir	og/eða	teikningar	sem	sýna	staðsetningu	og	smíði:

7.8. Flötur fyrir skráningarmerki

7.8.1. L1e	—	L7e Staðsetning skráningarplötu að aftan (sýnið frávik ef nauðsynlegt er; nota 
má teikningar eftir því sem við á):  ...............................................................

7.8.1.1. L1e	—	L7e Hæð	yfir	vegi,	efri	brún:	 .......................................................................  mm

7.8.1.2. L1e	—	L7e Hæð	yfir	vegi,	neðri	brún:	 ....................................................................  mm

7.8.1.3. L1e	—	L7e Fjarlægð miðlínu frá lengdarmiðjuplani ökutækis: ................................ mm

7.8.1.4. L1e	—	L7e Stærðir	(lengd	x	breidd):	.........................	mm	x	 ..................................  mm

7.8.1.5. L1e	—	L7e Halli plans frá lóðréttri stöðu:  ..........................................................  gráður

7.8.1.6. L1e	—	L7e Útsýnishorn í láréttu plani:  ................................................................ gráður  

7.9. Standarar

7.9.1. L1e,	L3e Fyrirkomulag: fyrir miðju og/eða á hlið (4):  ................................................

7.9.2. L1e,	L3e Smíðaefni sem eru notuð:  ............................................................................

7.9.3. L1e,	L3e Ljósmyndir	og	teikningar	sem	sýna	staðsetningu	standara	miðað	við	
burðarvirki ökutækisins:  ..............................................................................

7.9.4. L1e,	L3e Lýsing	á	aðferð	við	að	koma	í	veg	fyrir	að	standarinn	snerti	jörðu	þegar	
ökutækið er knúið áfram:  .............................................................................
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1. viðbætir

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á gerð ökutækis  
með tilliti til (4) mengunarvarnarkerfis fyrir endarör)

Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

B. Almennar upplýsingar um kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar

0.7. L1e	—	L7e Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda):  ..................................................................

0.8. L1e	—	L7e Gerð:  ................................................................................................................................

0.8.1. L1e	—	L7e Verslunarheiti (ef til er(u)):  ..............................................................................................

0.8.2. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenningarnúmer (ef til er(u)):  .......................................................................

0.8.3. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenning(-ar),	útgefin/útgefnar	(dags,	ef	það	liggur	fyrir):	 ............................

0.9. L1e	—	L7e Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda:  ...........................................................

0.9.1. L1e	—	L7e Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningarverksmiðja:  ...................................

0.9.2. L1e	—	L7e Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda, ef einhver:  .............................

0.10. Ökutæki sem kerfið/aðskilda tæknieiningin er ætluð í (21):

0.10.1. L1e	—	L7e Gerð (17):  ...........................................................................................................................

0.10.2. L1e	—	L7e Afbrigði (17):  .....................................................................................................................

0.10.3. L1e	—	L7e Útfærsla (17):  .....................................................................................................................

0.10.4. L1e	—	L7e Verslunarheiti (ef til er(u)):  ..............................................................................................

0.10.5. L1e	—	L7e Flokkur,	undirflokkur	og	undirflokkur	undirflokks	ökutækis	(2): .....................................

0.11. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenningarmerki fyrir íhluti og aðskildar tæknieiningar (19):  ...............

0.11.1. L1e	—	L7e Áfestingaraðferð:  .............................................................................................................

0.11.2. L1e	—	L7e Ljósmyndir	og/eða	teikningar	af	staðsetningu	gerðarviðurkenningarmerkisins	(fullgert	
sýnishorn ásamt stærðum):  ..............................................................................................

C. Almennar upplýsingar um ökutækið, kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar

0.12. Samræmi framleiðslu

0.12.1. L1e	—	L7e Lýsing	á	stjórnunarkerfunum	fyrir	heildargæðastýringu:

1. ALMENNIR SMÍÐAEIGINLEIKAR

1.8. Afköst knúningseiningar

1.8.1. L3e,	L4e,	L5e,	
L7e-A,	L7e-B2

Yfirlýstur	hámarkshraði	ökutækis:		 ..................................................................... km/klst.

1.8.2. L1e,	L2e,	L6e,	
L7e-B1,	L7e-C

Hámarkshönnunarhraði ökutækisins (22): ........... km/klst. og gír sem hann næst í:  ...
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1.8.3. L1e	—	L7e Hámarksnettóafl	brunahreyfils:		..........	kW		.........	mín-1 við hlutfall lofts/eldsneytis:  ....

1.8.4. L1e	—	L7e Hámarkssnúningsvægi	(nettó)	brunahreyfils:		..........	Nm		.........	mín-1 við hlutfall lofts/
eldsneytis:  ........................................................................................................................

1.8.5. L1e	—	L7e Samfellt	hámarksnafnafl	rafhreyfils	(15/30 (4)	mínútna	afl(27)):	.................................	kW	
við ....................................... mín-1

1.8.6. L1e	—	L7e Samfellt	hámarksnafnsnúningsvægi	rafhreyfils:	......	Nm	við	....	mín-1 

1.8.7. L1e	—	L7e Samfellt	hámarksafl	til	knúningskerfisins/-kerfanna:	....	kW	við	....	mín-1 við hlutfall 
lofts/eldsneytis:  ................................................................................................................

1.8.8. L1e	—	L7e Samfellt	heildarhámarkssnúningsvægi	knúningskerfisins/-kerfanna:	.....	Nm	við	.....	
mín-1 við hlutfall lofts/eldsneytis: .....................................................................................

1.8.9. L1e	—	L7e Hámarksafl	til	knúningskerfis	eða	-kerfa:		..........	kW		.........	mín-1 við hlutfall lofts/
eldsneytis:  ........................................................................................................................

4. ALMENNAR UPPLÝSINGAR UM VISTVÆNLEIKA OG AFKÖST 
KNÚNINGSEININGAR

4.1. Mengunarvarnarkerfi fyrir endarör

4.1.1. L1e	—	L7e Stutt	lýsing	og	uppdráttur	að	mengunarvarnarkerfi	fyrir	endarör	og	stjórnbúnaði	þess:

4.1.2. Hvarfakútur

4.1.2.1. L1e	—	L7e Fyrirkomulag, fjöldi hvarfakúta og eininga (veita skal upplýsingarnar fyrir hverja 
aðskilda einingu):  .............................................................................................................

4.1.2.2. L1e	—	L7e Teikning með málum, lögun og rúmtaki hvarfakúts eða -kúta:  .......................................

4.1.2.3. L1e	—	L7e Hvötuð efnahvörf:  ............................................................................................................

* 4.1.2.4. L1e	—	L7e Heildarmagn góðmálma:  ..................................................................................................

* 4.1.2.5. L1e	—	L7e Hlutfallslegur styrkur:  ......................................................................................................

* 4.1.2.6. L1e	—	L7e Undirstöðuefni (bygging og efni):  ...................................................................................

* 4.1.2.7. L1e	—	L7e Þéttleiki hólfa:  ..................................................................................................................

* 4.1.2.8. L1e	—	L7e Hús utan um hvarfakút/-kúta:  ..........................................................................................

4.1.2.9. L1e	—	L7e Staðsetning	hvarfakúts/-kúta	(staður	og	viðmiðunarfjarlægð	í	útblásturskerfinu):	 .........

4.1.2.10. L1e	—	L7e Hitahlíf á hvarfakút: já/nei (4)

4.1.2.11. L1e	—	L7e Stutt	lýsing	og	uppdráttur	af	endurnýjunarkerfinu/aðferð	í	eftirmeðferðarkerfum	fyrir	
útblástursloft og stjórnbúnaði þess:  .................................................................................

4.1.2.11.1. L1e	—	L7e Eðlilegt bil ganghita: ...................................................................................................... K

4.1.2.11.2. L1e	—	L7e Virk efni sem eru sjálfbrotnandi: já/nei (4)

4.1.2.11.3. L1e	—	L7e Stutt	lýsing	og	uppdráttur	af	hvarfmiðils(vot)flæðikerfinu	og	stjórnbúnaði	þess:	 ...........

4.1.2.11.4. L1e	—	L7e Gerð og styrkur virks efnis sem nauðsynlegt er vegna hvörfunar:  ..................................

4.1.2.11.5. L1e	—	L7e Eðlilegt bil notkunarhitastigs virks efnis:  ....................................................................  K
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4.1.2.12. L1e	—	L7e Einkennandi hlutanúmer:  .................................................................................................

4.1.3. Súrefnisskynjari eða -skynjarar:

4.1.3.1. L1e	—	L7e Teikning(-ar) af íhlutum súrefnisskynjara:  ......................................................................

4.1.3.2. L1e	—	L7e Teikning af útblástursbúnaði með staðsetningu eða staðsetningum súrefnisskynjara 
(hlutfallsleg mál samanborið við útblástursventla):  .........................................................

4.1.3.3. L1e	—	L7e Stjórnsvið:  ........................................................................................................................

4.1.3.4. L1e	—	L7e Einkennandi hlutanúmer:  .................................................................................................

4.1.3.5. L1e	—	L7e Lýsing	á	hitunarkerfi	súrefnisskynjara	og	aðferð	við	upphitun:	 ......................................

4.1.3.6. L1e	—	L7e Hitahlíf(-ar) súrefnisskynjara: já/nei (4)

4.1.4. Aukaloftinndæling (loftinndæling í útblásturskerfi)

4.1.4.1. L1e	—	L7e Stutt	lýsing	og	uppdráttur	af	aukaloftinndælingarkerfinu	og	stjórnbúnaði	þess:	 .............

4.1.4.2. L1e	—	L7e Fyrirkomulag (vélrænt, streymandi loft, loftdæla o.s.frv.) (4):  .........................................

4.1.4.3. L1e	—	L7e Vinnsluháttur:  ...................................................................................................................

4.1.5. Ytri útblásturshringrás

4.1.5.1. L1e	—	L7e Stutt	lýsing	og	uppdráttur	af	útblásturshringrásarkerfinu	(útblástursstreymi)	og	
stjórnbúnaði þess:  .............................................................................................................

4.1.6. Agnasía

4.1.6.1. L1e	—	L7e Teikning af íhlutum agnasíunnar með málum, lögun og rúmtaki hennar:  ..................

4.1.6.2. L1e	—	L7e Hönnun agnasíunnar:  .......................................................................................................

4.1.6.3. L1e	—	L7e Stutt lýsing og uppdráttur af agnasíunni og stjórnbúnaði hennar:  ..............................

4.1.6.4. L1e	—	L7e Staðsetning	(viðmiðunarfjarlægð	í	útblásturskerfinu):	 ....................................................

4.1.6.5. L1e	—	L7e Aðferð	eða	kerfi	við	endurnýjun,	lýsing	og	teikning:	 ......................................................

4.1.6.6. L1e	—	L7e Einkennandi hlutanúmer:  .................................................................................................

4.1.7. NOx-skilja fyrir veika blöndu

4.1.7.1. L1e	—	L7e Vinnsluháttur	NOx-skilju	fyrir	veika	blöndu:	 ..................................................................

4.1.8. Aukamengunarvarnarbúnaður fyrir endarör (ef hann er til staðar og fellur ekki undir 
aðra liði)

4.1.8.1. L1e	—	L7e Vinnsluháttur:  ...................................................................................................................

5. KNÚNINGSAFLSHÓPUR ÖKUTÆKIS

5.1. L1e	—	L7e Til	að	skilgreina	knúningsaflshóp	ökutækis	skal	framleiðandinn	leggja	fram	þær	
upplýsingar	sem	krafist	er	vegna	flokkunarviðmiðananna	sem	mælt	er	fyrir	um	í	3.	lið	
XI. viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 134/2014, ef 
þær hafa ekki þegar verið veittar í upplýsingaskjalinu.
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2. viðbætir

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á gerð ökutækis 
(4) með tilliti til mengunarvarnarkerfis vegna losunar frá sveifarhúsi og losunar með 

uppgufun

Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

B. Almennar upplýsingar um kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar

0.7. L1e	—	L7e Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda):  ..................................................................

0.8. L1e	—	L7e Gerð:  ................................................................................................................................

0.8.1. L1e	—	L7e Verslunarheiti (ef til er(u)):  ..............................................................................................

0.8.2. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenningarnúmer (ef til er(u)):  .......................................................................

0.8.3. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenning(-ar),	útgefin/útgefnar	(dags,	ef	það	liggur	fyrir):	 ............................

0.9. L1e	—	L7e Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda:  ...........................................................

0.9.1. L1e	—	L7e Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningarverksmiðja:  ...................................

0.9.2. L1e	—	L7e Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda, ef einhver:  .............................

0.10. Ökutæki	sem	kerfið/aðskilda	tæknieiningin	er	ætluð	í	(21):  .............................................

0.10.1. L1e	—	L7e Gerð (17):  ...........................................................................................................................

0.10.2. L1e	—	L7e Afbrigði (17):  .....................................................................................................................

0.10.3. L1e	—	L7e Útfærsla (17):  .....................................................................................................................

0.10.4. L1e	—	L7e Verslunarheiti (ef til er(u)):  ..............................................................................................

0.10.5. L1e	—	L7e Flokkur,	undirflokkur	og	undirflokkur	undirflokks	ökutækis	(2): .....................................

0.11. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenningarmerki fyrir íhluti og aðskildar tæknieiningar (19):  ...............

0.11.1. L1e	—	L7e Áfestingaraðferð:  .............................................................................................................

0.11.2. L1e	—	L7e Ljósmyndir	og/eða	teikningar	af	staðsetningu	gerðarviðurkenningarmerkisins	(fullgert	
sýnishorn ásamt stærðum):  ..............................................................................................

C. Almennar upplýsingar um ökutækið, kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar

0.12. Samræmi framleiðslu

0.12.1. L1e	—	L7e Lýsing	á	stjórnunarkerfunum	fyrir	heildargæðastýringu:
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Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

4. ALMENNAR UPPLÝSINGAR UM VISTVÆNLEIKA OG AFKÖST 
KNÚNINGSEININGAR

4.2. Mengunarvarnarkerfi sveifarhúss

4.2.1. L1e	—	L7e Fyrirkomulag	hringrásarkerfis	fyrir	lofttegundir	í	sveifarhúsi	(öndunarkerfi,	jákvætt	
sveifarhússloftræstikerfi,	annað)	(4) (lýsing og teikningar).

4.3. Mengunarvarnarkerfi fyrir losun við uppgufun

4.3.1. L1e	—	L7e Mengunarvarnarkerfi	fyrir	losun	við	uppgufun:	já/nei	(4)

4.3.2. L1e	—	L7e Teikning	af	mengunarvarnarkerfi	fyrir	losun	við	uppgufun:	 ...........................................

4.3.3. L1e	—	L7e Teikning af hylkinu (með málum og sem sýnir ventla- og hreinsibúnað):  .................

4.3.4. L1e	—	L7e Virkt rými:  ..................................................................................................................... g

4.3.5. L1e	—	L7e Ásogsefni: ........................ (t.d. viðarkol, kolefni, gerviefni,)

4.3.6. L1e	—	L7e Efni í hlíf: ...............................(t.d. plast, stál, ...)

4.3.7. L1e	—	L7e Uppdráttur af eldsneytisgeyminum þar sem fram kemur rúmtak hans og smíðaefni:  .....

4.3.8. L1e	—	L7e Teikning	af	hitahlífinni	milli	geymis	og	útblásturskerfis:	 ................................................

5. KNÚNINGSAFLSHÓPUR ÖKUTÆKIS

5.1. L1e	—	L7e Til	að	skilgreina	knúningsaflshóp	ökutækis	skal	framleiðandinn	leggja	fram	þær	
upplýsingar	sem	krafist	er	vegna	flokkunarviðmiðananna	sem	mælt	er	fyrir	um	í	3.	lið	
XI. viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 134/2014, ef 
þær hafa ekki þegar verið veittar í upplýsingaskjalinu.
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3. viðbætir

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á gerð ökutækis 
með tilliti til (4) innbyggðs greiningarkerfis

Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

B. Almennar upplýsingar um kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar

0.7. L1e	—	L7e Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda):  ..................................................................

0.8. L1e	—	L7e Gerð:  ................................................................................................................................

0.8.1. L1e	—	L7e Verslunarheiti (ef til er(u)):  ..............................................................................................

0.8.2. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenningarnúmer (ef til er(u)):  .......................................................................

0.8.3. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenning(-ar),	útgefin/útgefnar	(dags,	ef	það	liggur	fyrir):	 ............................

0.9. L1e	—	L7e Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda:  ...........................................................

0.9.1. L1e	—	L7e Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningarverksmiðja:  ...................................

0.9.2. L1e	—	L7e Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda, ef einhver:  .............................

0.10. Ökutæki sem kerfið/aðskilda tæknieiningin er ætluð í (21):

0.10.1. L1e	—	L7e Gerð (17):  ...........................................................................................................................

0.10.2. L1e	—	L7e Afbrigði (17):  .....................................................................................................................

0.10.3. L1e	—	L7e Útfærsla (17):  .....................................................................................................................

0.10.4. L1e	—	L7e Verslunarheiti (ef til er(u)):  ..............................................................................................

0.10.5. L1e	—	L7e Flokkur,	undirflokkur	og	undirflokkur	undirflokks	ökutækis	(2): .....................................

0.11. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenningarmerki fyrir íhluti og aðskildar tæknieiningar (19):  ...............

0.11.1. L1e	—	L7e Áfestingaraðferð:  .............................................................................................................

0.11.2. L1e	—	L7e Ljósmyndir	og/eða	teikningar	af	staðsetningu	gerðarviðurkenningarmerkisins	(fullgert	
sýnishorn ásamt stærðum):  ..............................................................................................

C. Almennar upplýsingar um ökutækið, kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar

0.12. Samræmi framleiðslu

0.12.1. L1e	—	L7e Lýsing	á	stjórnunarkerfunum	fyrir	heildargæðastýringu:

4. ALMENNAR UPPLÝSINGAR UM VISTVÆNLEIKA OG AFKÖST 
KNÚNINGSEININGAR

4.0 Almennar upplýsingar um vistvænleika og knúningsafl

4.0.1. L1e	—	L7e Umhverfisþrep (16): Euro  .................................................................................  (3/4/5) (4)
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Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

5. KNÚNINGSAFLSHÓPUR ÖKUTÆKIS

5.1. L1e	—	L7e Til	að	skilgreina	knúningsaflshóp	ökutækis	skal	framleiðandinn	leggja	fram	þær	
upplýsingar	sem	krafist	er	vegna	flokkunarviðmiðananna	sem	mælt	er	fyrir	um	í	3.	lið	
XI. viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 134/2014, ef 
þær hafa ekki þegar verið veittar í upplýsingaskjalinu.

7. UPPLÝSINGAR UM SMÍÐI ÖKUTÆKIS

7.6. Virknikröfur fyrir innbyggt greiningarkerfi (OBD)

7.6.1 Innbyggt greiningarkerfi

7.6.1.1. L1e	—	L7e I. áfangi: já/nei (4) og/eða

7.6.1.2. L1e	—	L7e II. áfangi: já/nei (4)

7.6.2. Almennar upplýsingar um innbyggða greiningarkerfið

7.6.2.1. L3e	—	L7e (10) Skrifleg	lýsing	og/eða	teikning	af	bilanavísinum:	 ...........................................................

7.6.2.2. L3e	—	L7e (10) Skrá	yfir	alla	íhluti	sem	innbyggða	greiningarkerfið	vaktar	og	hlutverk	þeirra:	 ..............

7.6.2.3. L3e	—	L7e (10) Skrifleg	lýsing	(á	almennum	vinnsluháttum)	fyrir	greiningar	á	öllum	rásum	
innbyggða	greiningarkerfisins	í	I.	áfanga	(opin	straumrás,	há	og	lág	straumrás,	
rökfræði)	og	rafeindabúnaði	(innri	og	samskiptahugbúnaði	stýribúnaðar	aflrásar/
rafstýringareiningar):  .......................................................................................................

7.6.2.4. L3e	—	L7e (10) Skrifleg	lýsing	(á	almennum	vinnsluháttum)	fyrir	alla	greiningarvirkni	í	I.	áfanga	
innbyggða	greiningarkerfisins	sem	setur	af	stað	sérhvern	notkunarham	sem	dregur	
umtalsvert	úr	snúningsvægi	ef	bilun	finnst:	 .....................................................................

7.6.2.5. L3e	—	L7e (10) Skrifleg	lýsing	á	samskiptareglum	sem	eru	studdar:	 ........................................................

7.6.2.6. L3e	—	L7e (10) Staðsetning greiningartengingar (bætið við teikningum og ljósmyndum):  .....................

7.6.2.7. L3e	—	L7e (10) Skrifleg	lýsing	ef	um	er	að	ræða	valfrjálsa	reglufylgni	við	II.	áfanga	innbyggðs	
greiningarkerfis	(almennir	vinnsluhættir):

7.6.2.7.1. L3e	—	L7e (10) Rafkveikjuhreyflar

7.6.2.7.1.1. L3e	—	L7e (10) Vöktun hvarfakúts:  ...........................................................................................................

7.6.2.7.1.2. L3e	—	L7e (10) Greining miskveikingar:  ..................................................................................................

7.6.2.7.1.3. L3e	—	L7e (10) Vöktun súrefnisskynjara:  .................................................................................................

7.6.2.7.1.4. L3e	—	L7e (10) Aðrir	íhlutir	sem	innbyggða	greiningarkerfið	vaktar:	 ......................................................

7.6.2.7.2. L3e	—	L7e (10) Þjöppukveikjuhreyflar

7.6.2.7.2.1. L3e	—	L7e (10) Vöktun hvarfakúts:  ...........................................................................................................

7.6.2.7.2.2. L3e	—	L7e (10) Vöktun agnasíu:  ...............................................................................................................

7.6.2.7.2.3. L3e	—	L7e (10) Vöktun	rafeindastýrðs	eldsneytiskerfis:	 ...........................................................................

7.6.2.7.2.4. L3e	—	L7e (10) Vöktun	afoxunarkerfisins	fyrir	köfnunarefnisoxíð:	 .........................................................

7.6.2.7.2.5. L3e	—	L7e (10) Aðrir	íhlutir	sem	innbyggða	greiningarkerfið	vaktar:	 ......................................................
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Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

7.6.2.7.3 L3e	—	L7e (10) Viðmiðanir fyrir virkjun bilanavísis (fastur fjöldi aksturslota eða tölfræðileg aðferð):  ..

7.6.2.7.4. L3e	—	L7e (10) Skrá	yfir	alla	frálagskóða	innbyggða	greiningarkerfisins	og	þeirra	sniða	sem	notuð	eru	
(með skýringum á hverjum og einum):  ............................................................................

7.6.3. Samhæfi innbyggða greiningarkerfisins

Framleiðandi ökutækisins skal veita eftirfarandi viðbótarupplýsingar til að unnt sé að 
framleiða hluti til endurnýjunar eða viðgerða og greiningartæki og prófunarbúnað sem 
samrýmast innbyggða greiningarkerfinu:

7.6.3.1. L3e	—	L7e (10) Ítarlegt skjal þar sem lýst er öllum íhlutum sem eru vaktaðir og sem tengjast 
þeirri aðferð sem notuð er til að greina bilanir og virkja bilanavísi (fastur fjöldi 
aksturslota	eða	tölfræðileg	aðferð).	Þar	á	meðal	skal	vera	skrá	yfir	viðeigandi	
annars stigs mæliþætti fyrir hvern íhlut sem er vaktaður með innbyggða 
greiningarkerfinu.	Skjalið	skal	einnig	innihalda	skrá	yfir	alla	frálagskóða	innbyggða	
greiningarkerfisins	og	snið	þeirra	(með	skýringum	á	hverjum	og	einum)	sem	
tengjast	einstökum	aflrásaríhlutum,	sem	hafa	með	losun	að	gera,	og	einnig	þá	sem	
tengjast einstökum íhlutum, sem tengjast ekki losun, þar sem vöktun íhlutarins er 
notuð til að ákvarða virkjun bilanavísis. Einkum skal það innihalda heildarskýringu 
á gögnunum sem fást með þjónustunni $05 Test ID $21 til FF og gögnunum sem 
fást með þjónustunni $06:  ..............................................................................................

7.6.3.2. L3e	—	L7e (10) Fyrir	ökutækjagerðir	þar	sem	notaður	er	samskiptatengill	í	samræmi	við	ISO-staðal	
15765-4 „Road vehicles, diagnostics on controller area network (CAN) — part 
4: requirements for emissions-related systems“	skal	framleiðandinn	leggja	fram	
ítarlega skýringu á gögnunum sem fást í þjónustunni $06 Test ID $00 til FF fyrir 
hvert	vöktunarkenni	innbyggða	greiningarkerfisins.	 ....................................................

7.6.3.3. L3e	—	L7e (10) Upplýsingarnar	sem	krafist	er	hér	að	framan	má	tilgreina	í	töfluformi	eins	og	lýst	er	hér	
á eftir.

Dæmi um yfirlitslista yfir bilunarkóða í innbyggðu greiningarkerfi

Íhlutur Bilanakóði Vöktunaraðferð Viðmiðanir fyrir 
bilanagreiningu

Viðmiðanir 
til að virkja 
bilanavísi

Annars stigs 
mæliþættir Formeðhöndlun Tilraunaprófun

Hitanemi 
innsogs-
lofts með 
opinni 
straum rás

P0xxxxzz		 Samanburður 
við hitastigs líkan 
eftir kald ræsingu

> 20 gráðu 
munur milli 
mælds hitastigs 
inntaks lofts og 
hitastigs í líkani

3. lota   Merki frá 
hita skynjur-
um fyrir 
kæli vökva 
og inntaks-
loft   

Tvær lotur af 
prófun I

Gerð I

7.6.3.4. L3e	—	L7e (10) Lýsing	á	bilunarkóðum	rafeindastýrðrar	eldsneytisgjafar:	 ..............................................

7.6.3.5. L3e	—	L7e (10) Lýsing	á	staðalstillingum	komi	til	bilunar	í	rafeindastýrðri	eldsneytisgjöf	sem	
ökumaður kann að upplifa ef bilun á sér stað í rafeindastýrðri eldsneytisgjöf

7.6.4. Upplýsingar um samskiptareglur

Eftirfarandi upplýsingar skulu vísa í tiltekna tegund, gerð og afbrigði ökutækis eða 
auðkenndar með öðrum nothæfum skilgreiningum, eins og t.d. verksmiðjunúmeri 
ökutækis eða auðkenni ökutækis og kerfa:

7.6.4.1. L3e	—	L7e (10) Öll	upplýsingakerfi	um	samskiptareglur	sem	eru	nauðsynleg	fyrir	fullnaðargreiningu	
til viðbótar við staðlana sem mælt er fyrir um í lið 3.8 í 1. viðbæti XII. viðauka 
við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 134/2014, s.s. 
viðbótarvélbúnaður eða upplýsingar um hugbúnaðarsamskiptareglur, auðkenning 
mæliþátta, færsluaðgerðir, kröfur um að halda tengingunni virkri (e. keep alive 
requirements), eða villuskilyrði,
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Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

7.6.4.2. L3e	—	L7e (10) Nákvæmar upplýsingar um hvernig nálgast megi og túlka alla bilanakóða sem eru ekki 
í samræmi við staðlana sem mælt er fyrir um í lið 3.1 í 1. viðbæti XII. viðauka við 
framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 134/2014

7.6.4.3. L3e	—	L7e (10) Listi	yfir	allar	tiltækar	færibreytur	rauntímagagna,	þ.m.t.	upplýsingar	um	skölun	og	
aðgang,

7.6.4.4. L3e	—	L7e (10) Listi	yfir	allar	tiltækar	aðgerðarprófanir,	þ.m.t.	virkjun	eða	stjórnun	tækja	og	hvernig	
þær skulu framkvæmdar,

7.6.4.5. L3e	—	L7e (10) Upplýsingar um hvernig nálgast megi upplýsingar um íhluti og stöðu, tímastimpla, 
fyrirliggjandi greiningarkóða bilana og læst mæligildi,

7.6.4.6. L3e	—	L7e (10) Auðkenni	stýribúnaðar	aflrásar/rafstýringareiningar	og	afbrigðiskóðun,

7.6.4.7. L3e	—	L7e (10) Upplýsingar um endurstillingu þjónustuljósa,

7.6.4.8. L3e	—	L7e (10) Staðsetning greiningartengingar og upplýsingar um tengi,

7.6.4.9. L3e	—	L7e (10) Auðkenni	hreyfilkóða.

7.6.5. Prófun og greining á íhlutum sem eru vaktaðir með innbyggðu greiningarkerfi

7.6.5.1. L3e	—	L7e (10) Lýsing	á	prófunum	til	að	staðfesta	virkni,	við	íhlutinn	eða	í	leiðsluknippinu:
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4. viðbætir

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á gerð ökutækis með tilliti til 
(4) kerfis til að draga úr hljóðstigi

Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

B. Almennar upplýsingar um kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar

0.7. L1e	—	L7e Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda):  ..................................................................

0.8. L1e	—	L7e Gerð:  ................................................................................................................................

0.8.1. L1e	—	L7e Verslunarheiti (ef til er(u)):  ..............................................................................................

0.8.2. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenningarnúmer (ef til er(u)):  .......................................................................

0.8.3. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenning(-ar),	útgefin/útgefnar	(dags,	ef	það	liggur	fyrir):	 ............................

0.9. L1e	—	L7e Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda:  ...........................................................

0.9.1. L1e	—	L7e Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningarverksmiðja:  ...................................

0.9.2. L1e	—	L7e Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda, ef einhver:  .............................

0.10. Ökutæki sem kerfið/aðskilda tæknieiningin er ætluð í (21):

0.10.1. L1e	—	L7e Gerð (17):  ...........................................................................................................................

0.10.2. L1e	—	L7e Afbrigði (17):  .....................................................................................................................

0.10.3. L1e	—	L7e Útfærsla (17):  .....................................................................................................................

0.10.4. L1e	—	L7e Verslunarheiti (ef til er(u)):  ..............................................................................................

0.10.5. L1e	—	L7e Flokkur,	undirflokkur	og	undirflokkur	undirflokks	ökutækis	(2): .....................................

0.11. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenningarmerki fyrir íhluti og aðskildar tæknieiningar (19):  ...............

0.11.1. L1e	—	L7e Áfestingaraðferð:  .............................................................................................................

0.11.2. L1e	—	L7e Ljósmyndir	og/eða	teikningar	af	staðsetningu	gerðarviðurkenningarmerkisins	(fullgert	
sýnishorn ásamt stærðum):  ..............................................................................................

C. Almennar upplýsingar um ökutækið, kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar

0.12. Samræmi framleiðslu

0.12.1. L1e	—	L7e Lýsing	á	stjórnunarkerfunum	fyrir	heildargæðastýringu:
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Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

1. ALMENNIR SMÍÐAEIGINLEIKAR

1.8. Afköst knúningseiningar

1.8.1. L3e,	L4e,	
L5e,	L7e-A,	
L7e-B2

Yfirlýstur	hámarkshraði	ökutækis:		km/klst.

1.8.2. L1e,	L2e,	
L6e,	L7e-B1,	
L7e-C

Hámarkshönnunarhraði ökutækisins (22): ........... km/klst. og gír sem hann næst í  ..........

1.8.3. L1e	—	L7e Hámarksnettóafl	brunahreyfils:		..........	kW		.........	mín-1 við hlutfall lofts/eldsneytis:  ....

1.8.4. L1e	—	L7e Hámarkssnúningsvægi	(nettó)	brunahreyfils:		..........	Nm		.........	mín-1 við hlutfall lofts/
eldsneytis:  ........................................................................................................................

1.8.5. L1e	—	L7e Samfellt	hámarksnafnafl	rafhreyfils	(15/30 (4)	mínútna	afl(27)):	.................................	kW	
við ....................................... mín-1

1.8.6. L1e	—	L7e Samfellt	hámarksnafnsnúningsvægi	rafhreyfils:	......	Nm	við	....	mín-1 .......... 

1.8.7. L1e	—	L7e Samfellt	heildarhámarksafl	til	knúningskerfisins/-kerfanna:	....	kW	við	....	mín-1 við 
hlutfall lofts/eldsneytis:  ....................................................................................................

1.8.8. L1e	—	L7e Samfellt	heildarhámarkssnúningsvægi	knúningskerfisins/-kerfanna:	.....	Nm	við	.....	
mín-1 við hlutfall lofts/eldsneytis: .....................................................................................

1.8.9. L1e	—	L7e Hámarksafl	til	knúningskerfis	eða	-kerfa:		..........	kW		.........	mín-1 við hlutfall lofts/
eldsneytis:  ........................................................................................................................

4. ALMENNAR UPPLÝSINGAR UM VISTVÆNLEIKA OG AFKÖST 
KNÚNINGSEININGAR

4.0 Almennar upplýsingar um vistvænleika og knúningsafl

4.0.2. Hljóðstig

4.0.2.1 L1e	—	L7e Í kyrrstöðu: … dB(A) við snúningshraða:  .............................................................  mín-1

4.0.2.2. L1e	—	L7e Í akstri: ............. dB(A)

4.4. Viðbótarupplýsingar um vistvænleika og afköst knúningseiningar

4.4.3. L1e	—	L7e Bæta skal viðeigandi upplýsingaskjali sem mælt er fyrir um, eftir því sem við á, í 
reglugerð SÞ nr. 9, 41 eða 63, við þetta upplýsingaskjal að því er varðar hljóðstig.
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5. viðbætir

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á gerð ökutækis með tilliti 
til(4) kerfis fyrir afköst knúningseiningar

Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

B. Almennar upplýsingar um kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar

0.7. L1e	—	L7e Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda):  .................................................................

0.8. L1e	—	L7e Gerð:  ...............................................................................................................................

0.8.1. L1e	—	L7e Verslunarheiti (ef til er(u)):  .............................................................................................

0.8.2. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenningarnúmer (ef til er(u)):  ......................................................................

0.8.3. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenning(-ar),	útgefin/útgefnar	(dags,	ef	það	liggur	fyrir):	 ...........................

0.9. L1e	—	L7e Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda:  ..........................................................

0.9.1. L1e	—	L7e Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningarverksmiðja:  ..................................

0.9.2. L1e	—	L7e Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda, ef einhver:  ............................

0.10. Ökutæki sem kerfið/aðskilda tæknieiningin er ætluð í (21):  .......................................

0.10.1. L1e	—	L7e Gerð (17):  ..........................................................................................................................

0.10.2. L1e	—	L7e Afbrigði (17):  ....................................................................................................................

0.10.3. L1e	—	L7e Útfærsla (17):  ....................................................................................................................

0.10.4. L1e	—	L7e Verslunarheiti (ef til er(u)):  .............................................................................................

0.10.5. L1e	—	L7e Flokkur,	undirflokkur	og	undirflokkur	undirflokks	ökutækis	(2): ....................................

0.11. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenningarmerki fyrir íhluti og aðskildar tæknieiningar (19):  ..............

0.11.1. L1e	—	L7e Áfestingaraðferð:  ............................................................................................................

0.11.2. L1e	—	L7e Ljósmyndir	og/eða	teikningar	af	staðsetningu	gerðarviðurkenningarmerkisins	(fullgert	
sýnishorn ásamt stærðum):  .............................................................................................

C. Almennar upplýsingar um ökutækið, kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar

0.12. Samræmi framleiðslu

0.12.1. L1e	—	L7e Lýsing	á	stjórnunarkerfunum	fyrir	heildargæðastýringu:
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Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

1. ALMENNIR SMÍÐAEIGINLEIKAR

1.8. Afköst knúningseiningar

1.8.1. L3e,	L4e,	
L5e,	L7e-A,	
L7e-B2

Yfirlýstur	hámarkshraði	ökutækis:	km/klst.

1.8.2. L1e,	L2e,	
L6e,	L7e-B1,	
L7e-C

Hámarkshönnunarhraði ökutækisins (22): ........... km/klst. og gír sem hann næst í  .........

1.8.3. L1e	—	L7e Hámarksnettóafl	brunahreyfils:		..........	kW		.........	mín-1 við hlutfall lofts/eldsneytis:  ...

1.8.4. L1e	—	L7e Hámarkssnúningsvægi	(nettó)	brunahreyfils:		..........	Nm		.........	mín-1 við hlutfall lofts/
eldsneytis:  .......................................................................................................................

1.8.5. L1e	—	L7e Samfellt	hámarksnafnafl	rafmagnshreyfils	(15/30 (4)	mínútna	afl(27)): ..............................
...	kW	við	.......................................	mín-1

1.8.6. L1e	—	L7e Samfellt	hámarksnafnsnúningsvægi	rafmagnshreyfils:	......	Nm	við	....	mín-1 .......... 

1.8.7. L1e	—	L7e Samfellt	heildarhámarksafl	til	knúningskerfisins/-kerfanna:	....	kW	við	....	mín-1 við 
hlutfall lofts/eldsneytis:  ...................................................................................................

1.8.8. L1e	—	L7e Samfellt	heildarhámarkssnúningsvægi	knúningskerfisins/-kerfanna:	.....	Nm	við	.....	
mín-1 við hlutfall lofts/eldsneytis: ....................................................................................

1.8.9. L1e	—	L7e Hámarksafl	til	knúningskerfis	eða	-kerfa:		..........	kW		.........	mín-1 við hlutfall lofts/
eldsneytis:  .......................................................................................................................

3. ALMENNIR EIGINLEIKAR AFLRÁSA

3.3. Raf- og blendingsrafknúningsbúnaður og stjórnkerfi

3.3.3.4. L1e	—	L7e 15/30 (4)	mínútna	afl	(27):  ..........................................................................................	kW

3.9. Hjól hönnuð til að vera fótstigin

3.9.1. L1e Hlutfall	vöðvaafls/rafafls:	 ................................................................................................

3.9.2. L1e Hámarkshjálparstuðull:  ...................................................................................................

3.9.3. L1e Hámarkshraði	aðstoðar	frá	rafhreyfli:	 ............................................................... km/klst.

3.9.4. L1e Slokknunarvegalengd:  ................................................................................................  m
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6. viðbætir

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á mengunarvarnarbúnaði 
sem aðskilinni tæknieiningu

Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

B. Almennar upplýsingar um kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar

0.7. L1e	—	L7e Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda):  .................................................................

0.8. L1e	—	L7e Gerð:  ...............................................................................................................................

0.8.1. L1e	—	L7e Verslunarheiti (ef til er(u)):  .............................................................................................

0.8.2. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenningarnúmer (ef til er(u)):  ......................................................................

0.8.3. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenning(-ar),	útgefin/útgefnar	(dags,	ef	það	liggur	fyrir):	 ...........................

0.9. L1e	—	L7e Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda:  ..........................................................

0.9.1. L1e	—	L7e Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningarverksmiðja:  ..................................

0.9.2. L1e	—	L7e Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda, ef einhver:  ............................

0.10. Ökutæki sem kerfið/aðskilda tæknieiningin er ætluð í (4):  ........................................

0.10.1. L1e	—	L7e Gerð (17):  ..........................................................................................................................

0.10.2. L1e	—	L7e Afbrigði (17):  ....................................................................................................................

0.10.3. L1e	—	L7e Útfærsla (17):  ....................................................................................................................

0.10.4. L1e	—	L7e Verslunarheiti (ef til er(u)):  .............................................................................................

0.10.5. L1e	—	L7e Flokkur,	undirflokkur	og	undirflokkur	undirflokks	ökutækis	(2): ....................................

C. Almennar upplýsingar um ökutækið, kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar

0.12. Samræmi framleiðslu

0.12.1. L1e	—	L7e Lýsing	á	stjórnunarkerfunum	fyrir	heildargæðastýringu:

1. ALMENNIR SMÍÐAEIGINLEIKAR

1.8. Afköst knúningseiningar

1.8.1. L3e,	L4e,	
L5e,	L7e-A,	
L7e-B2

Yfirlýstur	hámarkshraði	ökutækis:	km/klst.

1.8.2. L1e,	L2e,	
L6e,	L7e-B1,	
L7e-C

Hámarkshönnunarhraði ökutækisins (22): ........... km/klst. og gír sem hann næst í  .........
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Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

1.8.3. L1e	—	L7e Hámarksnettóafl	brunahreyfils:		..........	kW		.........	mín-1 við hlutfall lofts/eldsneytis:  ...

1.8.4. L1e	—	L7e Hámarkssnúningsvægi	(nettó)	brunahreyfils:		..........	Nm		.........	mín-1 við hlutfall lofts/
eldsneytis:  .......................................................................................................................

1.8.5. L1e	—	L7e Samfellt	hámarksnafnafl	rafhreyfils	(15/30 (4)	mínútna	afl(27)):	.................................	kW	
við ....................................... mín-1

1.8.6. L1e	—	L7e Samfellt	hámarksnafnsnúningsvægi	rafhreyfils:	......	Nm	við	....	mín-1

1.8.7. L1e	—	L7e Samfellt	heildarhámarksafl	til	knúningskerfisins/-kerfanna:	....	kW	við	....	mín-1 við 
hlutfall lofts/eldsneytis:  ...................................................................................................

1.8.8. L1e	—	L7e Samfellt	heildarhámarkssnúningsvægi	knúningskerfisins/-kerfanna:	.....	Nm	við	.....	
mín-1 við hlutfall lofts/eldsneytis: ....................................................................................

1.8.9. L1e	—	L7e Hámarksafl	til	knúningskerfis	eða	-kerfa:		..........	kW		.........	mín-1 við hlutfall lofts/
eldsneytis:  .......................................................................................................................

4. ALMENNAR UPPLÝSINGAR UM VISTVÆNLEIKA OG AFKÖST 
KNÚNINGSEININGAR

4.0 Almennar upplýsingar um vistvænleika og knúningsafl

4.0.1. L1e	—L7e Umhverfisþrep (16): Euro  ................................................................................  (3/4/5) (4)

4.1. Mengunarvarnarkerfi	fyrir	endarör

4.1.1. L1e	—	L7e Stutt	lýsing	og	uppdráttur	að	mengunarvarnarkerfi	fyrir	endarör	og	stjórnbúnaði	þess:	 

4.1.2. Hvarfakútur

4.1.2.1. L1e	—	L7e Fyrirkomulag, fjöldi hvarfakúta og eininga (veita skal upplýsingarnar fyrir hverja 
aðskilda einingu):  ..........................................................................................................

4.1.2.2. L1e	—	L7e Teikning með málum, lögun og rúmtaki hvarfakúts eða -kúta:  ......................................

4.1.2.3. L1e	—	L7e Hvötuð efnahvörf:  ...........................................................................................................

* 4.1.2.4. L1e	—	L7e Heildarmagn góðmálma:  .................................................................................................

* 4.1.2.5. L1e	—	L7e Hlutfallslegur styrkur:  .....................................................................................................

* 4.1.2.6. L1e	—	L7e Undirstöðuefni (bygging og efni):  ..................................................................................

* 4.1.2.7. L1e	—	L7e Þéttleiki hólfa:  .................................................................................................................

* 4.1.2.8. L1e	—	L7e Hús utan um hvarfakút/-kúta:  .........................................................................................
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Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

4.1.2.9. L1e	—	L7e Staðsetning	hvarfakúts/-kúta	(staður	og	viðmiðunarfjarlægð	í	útblásturskerfinu):	 ...

4.1.2.10. L1e	—	L7e Hitahlíf á hvarfakút: já/nei (4)

4.1.2.11. L1e	—	L7e Stutt	lýsing	og	uppdráttur	af	endurnýjunarkerfinu/aðferð	í	eftirmeðferðarkerfum	fyrir	
útblástursloft og stjórnbúnaði þess:  ................................................................................

4.1.2.11.1. L1e	—	L7e Eðlilegt bil ganghita: .....................................................................................................K

4.1.2.11.2. L1e	—	L7e Virk efni sem eru sjálfbrotnandi: já/nei (4)

4.1.2.11.3. L1e	—	L7e Stutt	lýsing	og	uppdráttur	af	hvarfmiðils(vot)flæðikerfinu	og	stjórnbúnaði	þess:	 ..........

4.1.2.11.4. L1e	—	L7e Gerð og styrkur virks efnis sem nauðsynlegt er vegna hvörfunar:  .................................

4.1.2.11.5. L1e	—	L7e Eðlilegt bil notkunarhitastigs virks efnis:  ................................................................... K

4.1.2.11.6. L1e	—	L7e Fyllingartíðni hvarfmiðils: stöðug/við viðhald (4)

4.1.2.12. L1e	—	L7e Einkennandi hlutanúmer:

4.1.3. Súrefnisskynjari eða -skynjarar:

4.1.3.1. L1e	—	L7e Teikning(-ar) af íhlutum súrefnisskynjara:  .....................................................................

4.1.3.2. L1e	—	L7e Teikning af útblástursbúnaði með staðsetningu eða staðsetningum súrefnisskynjara 
(hlutfallsleg mál samanborið við útblástursventla):  ........................................................

4.1.3.3. L1e	—	L7e Stjórnsvið:  .......................................................................................................................

4.1.3.4. L1e	—	L7e Einkennandi hlutanúmer:  ................................................................................................

4.1.3.5. L1e	—	L7e Lýsing	á	hitunarkerfi	súrefnisskynjara	og	aðferð	við	upphitun:	 .....................................

4.1.3.6. L1e	—	L7e Hitahlíf(-ar) súrefnisskynjara: já/nei (4)

4.1.4. Aukaloftinndæling (loftinndæling í útblásturskerfi)

4.1.4.1. L1e	—	L7e Stutt	lýsing	og	uppdráttur	af	aukaloftinndælingarkerfinu	og	stjórnbúnaði	þess:	 ............

4.1.4.2. L1e	—	L7e Fyrirkomulag (vélrænt, streymandi loft, loftdæla o.s.frv.) (4):  ........................................

4.1.4.3. L1e	—	L7e Vinnsluháttur:  ..................................................................................................................

4.1.5. Ytri útblásturshringrás
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Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

4.1.5.1. L1e	—	L7e Stutt	lýsing	og	uppdráttur	af	útblásturshringrásarkerfinu	(útblástursstreymi)	og	
stjórnbúnaði þess:  ............................................................................................................

4.1.5.2. L1e	—	L7e Eiginleikar:  ......................................................................................................................

4.1.6. Agnasía

4.1.6.1. L1e	—	L7e Teikning af íhlutum agnasíunnar með málum, lögun og rúmtaki hennar:  .........................

4.1.6.2. L1e	—	L7e Hönnun agnasíunnar:  ......................................................................................................

4.1.6.3. L1e	—	L7e Stutt lýsing og uppdráttur af agnasíunni og stjórnbúnaði hennar:  .............................

4.1.6.4. L1e	—	L7e Staðsetning	(viðmiðunarfjarlægð	í	útblásturskerfinu):	 ...................................................

4.1.6.5. L1e	—	L7e Aðferð	eða	kerfi	við	endurnýjun,	lýsing	og	teikning:	 .....................................................

4.1.7. NOx-skilja fyrir veika blöndu

4.1.7.1. L1e	—	L7e Vinnsluháttur	NOx-skilju	fyrir	veika	blöndu:	 .................................................................

4.1.8. Aukamengunarvarnarbúnaður fyrir endarör (ef hann er til staðar og fellur ekki 
undir aðra liði)

4.1.8.1. L1e	—	L7e Vinnsluháttur:  ..................................................................................................................
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7. viðbætir

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á hávaðamildunarbúnaði 
sem aðskilinni tæknieiningu

Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

B. Almennar upplýsingar um kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar

0.7. L1e	—	L7e Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda):  .................................................................

0.8. L1e	—	L7e Gerð:  ...............................................................................................................................

0.8.1. L1e	—	L7e Verslunarheiti (ef til er(u)):  .............................................................................................

0.8.2. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenningarnúmer (ef til er(u)):  ......................................................................

0.8.3. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenning(-ar),	útgefin/útgefnar	(dags,	ef	það	liggur	fyrir):	 ...........................

0.9. L1e	—	L7e Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda:  ..........................................................

0.9.1. L1e	—	L7e Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningarverksmiðja:  ..................................

0.9.2. L1e	—	L7e Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda, ef einhver:  ............................

0.10. Ökutæki sem kerfið/aðskilda tæknieiningin er ætluð í (21):

0.10.1. L1e	—	L7e Gerð (17):  ..........................................................................................................................

0.10.2. L1e	—	L7e Afbrigði (17):  ....................................................................................................................

0.10.3. L1e	—	L7e Útfærsla (17):  ....................................................................................................................

0.10.4. L1e	—	L7e Verslunarheiti (ef til er(u)):  .............................................................................................

0.10.5. L1e	—	L7e Flokkur,	undirflokkur	og	undirflokkur	undirflokks	ökutækis	(2): ....................................

C. Almennar upplýsingar um ökutækið, kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar

0.12. Samræmi framleiðslu

0.12.1. L1e	—	L7e Lýsing	á	stjórnunarkerfunum	fyrir	heildargæðastýringu:

1. ALMENNIR SMÍÐAEIGINLEIKAR

1.8. Afköst knúningseiningar

1.8.1. L3e,	L4e,	L5e,	
L7e-A,	L7e-B2

Yfirlýstur	hámarkshraði	ökutækis:		km/klst.

1.8.2. L1e,	L2e,	L6e,	
L7e-B1,	L7e-C

Hámarkshönnunarhraði ökutækis (22): ........... km/klst. og gír sem hann næst í:  ............

1.8.3. L1e	—	L7e Hámarksnettóafl	brunahreyfils:		..........	kW		.........	mín-1 við hlutfall lofts/eldsneytis:  ...

1.8.4. L1e	—	L7e Hámarkssnúningsvægi	(nettó)	brunahreyfils:		..........	Nm		.........	mín-1 við hlutfall lofts/
eldsneytis:  .......................................................................................................................

1.8.5. L1e	—	L7e Samfellt	hámarksnafnafl	rafhreyfils	(15/30 (4)	mínútna	afl(27)):	.................................	kW	
við ....................................... mín-1

1.8.6. L1e	—	L7e Samfellt	hámarksnafnsnúningsvægi	rafhreyfils:	......	Nm	við	....	mín-1

1.8.7. L1e	—	L7e Samfellt	heildarhámarksafl	til	knúningskerfisins/-kerfanna:	....	kW	við	....	mín-1 við 
hlutfall lofts/eldsneytis:  ...................................................................................................
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Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

1.8.8. L1e	—	L7e Samfellt	hámarkssnúningsvægi	knúningskerfisins/-kerfanna:	.....	Nm	við	.....	mín-1 við 
hlutfalls lofts/eldsneytis:  .................................................................................................

1.8.9. L1e	—	L7e Hámarksafl	til	knúningskerfis	eða	-kerfa:		..........	kW		.........	mín-1 við hlutfall lofts/
eldsneytis:  .......................................................................................................................

4. ALMENNAR UPPLÝSINGAR UM VISTVÆNLEIKA OG AFKÖST 
KNÚNINGSEININGAR

4.0 Almennar upplýsingar um vistvænleika og knúningsafl

4.0.1. L1e	—	L7e Umhverfisþrep (16): Euro  ................................................................................  (3/4/5) (4)

4.0.2. Hljóðstig

4.0.2.1 L1e	—	L7e Í kyrrstöðu: .............. dB(A) við snúningshraðann: ...................... mín-1

4.0.2.2. L1e	—	L7e Í akstri: ............. dB(A)

4.4. Viðbótarupplýsingar um vistvænleika og afköst knúningseiningar

4.4.4. L1e	—	L7e Bæta skal viðeigandi upplýsingaskjali sem mælt er fyrir um, eftir því sem við á, í 
reglugerð SÞ nr. 92, við þetta upplýsingaskjal að því er varðar búnað til að milda 
hávaða sem er uppsettur á ökutækinu.
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8. viðbætir

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á útblástursröri 
(mengunarvarnar- og hávaðamildunarbúnaði) sem aðskilinni tæknieiningu

(Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

B. Almennar upplýsingar um kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar

0.7. L1e	—	L7e Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda):  .................................................................

0.8. L1e	—	L7e Gerð:  ...............................................................................................................................

0.8.1. L1e	—	L7e Verslunarheiti (ef til er(u)):  .............................................................................................

0.8.2. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenningarnúmer (ef til er(u)):  ......................................................................

0.8.3. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenning(-ar),	útgefin/útgefnar	(dags,	ef	það	liggur	fyrir):	 ...........................

0.9. L1e	—	L7e Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda:  ..........................................................

0.9.1. L1e	—	L7e Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningarverksmiðja:  ..................................

0.9.2. L1e	—	L7e Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda, ef einhver:  ............................

0.10. Ökutæki sem kerfið/aðskilda tæknieiningin er ætluð í (21):  .......................................

0.10.1. L1e	—	L7e Gerð (17):  ..........................................................................................................................

0.10.2. L1e	—	L7e Afbrigði (17):  ....................................................................................................................

0.10.3. L1e	—	L7e Útfærsla (17):  ....................................................................................................................

0.10.4. L1e	—	L7e Verslunarheiti (ef til er(u)):  .............................................................................................

0.10.5. L1e	—	L7e Flokkur,	undirflokkur	og	undirflokkur	undirflokks	ökutækis	(2): ....................................

C. Almennar upplýsingar um ökutækið, kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar

0.12. Samræmi framleiðslu

0.12.1. L1e	—	L7e Lýsing	á	stjórnunarkerfunum	fyrir	heildargæðastýringu:

1. ALMENNIR SMÍÐAEIGINLEIKAR

1.8. Afköst knúningseiningar

1.8.1. L3e,	L4e,	
L5e,	L7e-A,	
L7e-B2

Yfirlýstur	hámarkshraði	ökutækis:		km/klst.
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(Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

1.8.2. L1e,	L2e,	
L6e,	L7e-B1,	
L7e-C

Hámarkshönnunarhraði ökutækis (22): ........... km/klst. og gír sem hann næst í:  ............

1.8.3. L1e	—	L7e Hámarksnettóafl	brunahreyfils:		..........	kW		.........	mín-1 við hlutfall lofts/eldsneytis:  ...

1.8.4. L1e	—	L7e Hámarkssnúningsvægi	(nettó)	brunahreyfils:		..........	Nm		.........	mín-1 við hlutfall lofts/
eldsneytis:  .......................................................................................................................

1.8.5. L1e	—	L7e Samfellt	hámarksnafnafl	rafmagnshreyfils	(15/30 (4)	mínútna	afl(27)): ..............................
...	kW	við	.......................................	mín-1

1.8.6. L1e	—	L7e Samfellt	hámarksnafnsnúningsvægi	rafmagnshreyfils:	......	Nm	við	....	mín-1 .......... 

1.8.7. L1e	—	L7e Samfellt	heildarhámarksafl	til	knúningskerfisins/-kerfanna:	....	kW	við	....	mín-1 við 
hlutfall lofts/eldsneytis:  ...................................................................................................

1.8.8. L1e	—	L7e Samfellt	hámarkssnúningsvægi	knúningskerfisins/-kerfanna:	.....	Nm	við	.....	mín-1 við 
hlutfalls lofts/eldsneytis:  .................................................................................................

1.8.9. L1e	—	L7e Hámarksafl	til	knúningskerfis	eða	-kerfa:		..........	kW		.........	mín-1 við hlutfall lofts/
eldsneytis:  .......................................................................................................................

4. ALMENNAR UPPLÝSINGAR UM VISTVÆNLEIKA OG AFKÖST 
KNÚNINGSEININGAR

4.0 Almennar upplýsingar um vistvænleika og knúningsafl

4.0.1. L1e	—	L7e Umhverfisþrep (16): Euro  ................................................................................  (3/4/5) (4)

4.0.2. Hljóðstig

4.0.2.1 L1e	—	L7e Í kyrrstöðu: .............. dB(A) við snúningshraðann: ...................... mín-1

4.0.2.2. L1e	—	L7e Í akstri: ............. dB(A)

4.1. Mengunarvarnarkerfi fyrir endarör

4.1.1. L1e	—	L7e Stutt	lýsing	og	uppdráttur	að	mengunarvarnarkerfi	fyrir	endarör	og	stjórnbúnaði	þess:	 

4.1.2. Hvarfakútur

4.1.2.1. L1e	—	L7e Fyrirkomulag, fjöldi hvarfakúta og eininga (veita skal upplýsingarnar fyrir hverja 
aðskilda einingu):  ............................................................................................................

4.1.2.2. L1e	—	L7e Teikning með málum, lögun og rúmtaki hvarfakúts eða -kúta:  ......................................

4.1.2.3. L1e	—	L7e Hvötuð efnahvörf:  ...........................................................................................................

* 4.1.2.4. L1e	—	L7e Heildarmagn góðmálma:  .................................................................................................

* 4.1.2.5. L1e	—	L7e Hlutfallslegur styrkur:  .....................................................................................................
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(Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

* 4.1.2.6. L1e	—	L7e Undirstöðuefni (bygging og efni):  ..................................................................................

* 4.1.2.7. L1e	—	L7e Þéttleiki hólfa:  .................................................................................................................

* 4.1.2.8. L1e	—	L7e Hús utan um hvarfakút/-kúta:  .........................................................................................

4.1.2.9. L1e	—	L7e Staðsetning	hvarfakúts/-kúta	(staður	og	viðmiðunarfjarlægð	í	útblásturskerfinu):	 ........

4.1.2.10. L1e	—	L7e Hitahlíf á hvarfakút: já/nei (4)

4.1.2.11. L1e	—	L7e Stutt	lýsing	og	uppdráttur	af	endurnýjunarkerfinu/aðferð	í	eftirmeðferðarkerfum	fyrir	
útblástursloft og stjórnbúnaði þess:  ................................................................................

4.1.2.11.1. L1e	—	L7e Eðlilegt bil ganghita: .....................................................................................................K

4.1.2.11.2. L1e	—	L7e Virk efni sem eru sjálfbrotnandi: já/nei (4)

4.1.2.11.3. L1e	—	L7e Stutt	lýsing	og	uppdráttur	af	hvarfmiðils(vot)flæðikerfinu	og	stjórnbúnaði	þess:	 ..........

4.1.2.11.4. L1e	—	L7e Gerð og styrkur virks efnis sem nauðsynlegt er vegna hvörfunar:

4.1.2.11.5. L1e	—	L7e Eðlilegt bil notkunarhitastigs virks efnis:  ................................................................... K

4.1.2.11.6. L1e	—	L7e Fyllingartíðni hvarfmiðils: stöðug/við viðhald (4)

4.1.2.12. L1e	—	L7e Einkennandi hlutanúmer:  ................................................................................................

4.1.3. Súrefnisskynjari eða -skynjarar:

4.1.3.1. L1e	—	L7e Teikning(-ar) af íhlutum súrefnisskynjara:  .....................................................................

4.1.3.2. L1e	—	L7e Teikning af útblástursbúnaði með staðsetningu eða staðsetningum súrefnisskynjara 
(hlutfallsleg mál samanborið við útblástursventla):  ........................................................

4.1.3.3. L1e	—	L7e Stjórnsvið:  .......................................................................................................................

4.1.3.4. L1e	—	L7e Einkennandi hlutanúmer:  ................................................................................................

4.1.3.5. L1e	—	L7e Lýsing	á	hitunarkerfi	súrefnisskynjara	og	aðferð	við	upphitun:	 .....................................

4.1.3.6. L1e	—	L7e Hitahlíf(-ar) súrefnisskynjara: já/nei (4)

4.1.4. Aukaloftinndæling (loftinndæling í útblásturskerfi)
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(Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

4.1.4.1. L1e	—	L7e Stutt	lýsing	og	uppdráttur	af	aukaloftinndælingarkerfinu	og	stjórnbúnaði	þess:	 ............

4.1.4.2. L1e	—	L7e Fyrirkomulag (vélrænt, streymandi loft, loftdæla o.s.frv.) (4):  ........................................

4.1.4.3. L1e	—	L7e Vinnsluháttur:  ..................................................................................................................

4.1.5. Ytri útblásturshringrás

4.1.5.1. L1e	—	L7e Stutt	lýsing	og	uppdráttur	af	útblásturshringrásarkerfinu	(útblástursstreymi)	og	
stjórnbúnaði þess:  ............................................................................................................

4.1.5.2. L1e	—	L7e Eiginleikar:  ......................................................................................................................

4.1.5.3. L1e	—	L7e Vatnskælt	útblásturshringrásarkerfi:	já/nei	(4)

4.1.5.4. L1e	—	L7e Loftkælt	útblásturshringrásarkerfi:	já/nei	(4)

4.1.6. Agnasía

4.1.6.1. L1e	—	L7e Teikning af íhlutum agnasíunnar með málum, lögun og rúmtaki hennar:  .........................

4.1.6.2. L1e	—	L7e Hönnun agnasíunnar:  ......................................................................................................

4.1.6.3. L1e	—	L7e Stutt lýsing og uppdráttur af agnasíunni og stjórnbúnaði hennar:  .............................

4.1.6.4. L1e	—	L7e Staðsetning	(viðmiðunarfjarlægð	í	útblásturskerfinu):	 ...................................................

4.1.6.5. L1e	—	L7e Aðferð	eða	kerfi	við	endurnýjun,	lýsing	og	teikning:	 .....................................................

4.1.7. NOx-skilja fyrir veika blöndu

4.1.7.1. L1e	—	L7e Vinnsluháttur	NOx-skilju	fyrir	veika	blöndu:	 .................................................................

4.1.8. Aukamengunarvarnarbúnaður fyrir endarör (ef hann er til staðar og fellur ekki 
undir aðra liði)

4.1.8.1. L1e	—	L7e Vinnsluháttur:

4.4. Viðbótarupplýsingar um vistvænleika og afköst knúningseiningar

4.4.4. L1e	—	L7e Bæta skal viðeigandi upplýsingaskjali sem mælt er fyrir um, eftir því sem við á, í 
reglugerð SÞ nr. 92, við þetta upplýsingaskjal að því er varðar búnað til að milda 
hávaða sem er uppsettur á ökutækinu.
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9. viðbætir

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á gerð ökutækis  
með tilliti til (4) hemlakerfis

Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

B. Almennar upplýsingar um kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar

0.7. L1e	—	L7e Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda):  ..................................................................

0.8. L1e	—	L7e Gerð:  ................................................................................................................................

0.8.1. L1e	—	L7e Verslunarheiti (ef til er(u)):  ..............................................................................................

0.8.2. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenningarnúmer (ef til er(u)):  .......................................................................

0.8.3. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenning(-ar),	útgefin/útgefnar	(dags,	ef	það	liggur	fyrir):	 ............................

0.9. L1e	—	L7e Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda:  ...........................................................

0.9.1. L1e	—	L7e Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningarverksmiðja:  ...................................

0.9.2. L1e	—	L7e Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda, ef einhver:  .............................

0.10. Ökutæki sem kerfið/aðskilda tæknieiningin er ætluð í (21):

0.10.1. L1e	—	L7e Gerð (17):  ...........................................................................................................................

0.10.2. L1e	—	L7e Afbrigði (17):  .....................................................................................................................

0.10.3. L1e	—	L7e Útfærsla (17):  .....................................................................................................................

0.10.4. L1e	—	L7e Verslunarheiti (ef til er(u)):  ..............................................................................................

0.10.5. L1e	—	L7e Flokkur,	undirflokkur	og	undirflokkur	undirflokks	ökutækis	(2): .....................................

0.11. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenningarmerki fyrir íhluti og aðskildar tæknieiningar (19):  ...............

0.11.1. L1e	—	L7e Áfestingaraðferð:  .............................................................................................................

0.11.2. L1e	—	L7e Ljósmyndir	og/eða	teikningar	af	staðsetningu	gerðarviðurkenningarmerkisins	(fullgert	
sýnishorn ásamt stærðum):  ..............................................................................................

C. Almennar upplýsingar um ökutækið, kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar

0.12. Samræmi framleiðslu

0.12.1. L1e	—	L7e Lýsing	á	stjórnunarkerfunum	fyrir	heildargæðastýringu:

1. ALMENNIR SMÍÐAEIGINLEIKAR

1.8. Afköst knúningseiningar

1.8.1. L3e,	L4e,	
L5e,	L7e-A,	
L7e-B2

Yfirlýstur	hámarkshraði	ökutækis:		km/klst.
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Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

1.8.2. L1e,	L2e,	
L6e,	L7e-B1,	
L7e-C

Hámarkshönnunarhraði ökutækisins (22): ........... km/klst. og gír sem hann næst í:  ...

1.8.3. L1e	—	L7e Hámarksnettóafl	brunahreyfils:		..........	kW		.........	mín-1 við hlutfall lofts/eldsneytis:  ....

1.8.4. L1e	—	L7e Hámarkssnúningsvægi	(nettó)	brunahreyfils:		..........	Nm		.........	mín-1 við hlutfall lofts/
eldsneytis:  ........................................................................................................................

1.8.5. L1e	—	L7e Samfellt	hámarksnafnafl	rafhreyfils	(15/30 (4)	mínútna	afl(27)):	.................................	kW	
við ....................................... mín-1

1.8.6. L1e	—	L7e Samfellt	hámarksnafnsnúningsvægi	rafhreyfils:	......	Nm	við	....	mín-1 .......... 

1.8.7. L1e	—	L7e Samfellt	heildarhámarksafl	til	knúningskerfisins/-kerfanna:	....	kW	við	....	mín-1 við 
hlutfall lofts/eldsneytis:  ....................................................................................................

1.8.8. L1e	—	L7e Samfellt	heildarhámarkssnúningsvægi	knúningskerfisins/-kerfanna:	.....	Nm	við	.....	
mín-1 við hlutfall lofts/eldsneytis: .....................................................................................

1.8.9. L1e	—	L7e Hámarksafl	til	knúningskerfis	eða	-kerfa:		..........	kW		.........	mín-1 við hlutfall lofts/
eldsneytis:  ........................................................................................................................

2. MASSAR OG MÁL

(í kg og mm) Sjá teikningar þar sem við á

2.1 Massamörk ökutækis (heildarmál)

2.1.1. L1e	—	L7e Massi ökutækis sem er tilbúið til aksturs: .....................................................................kg

2.1.1.1. L1e	—	L7e Dreifing	massa	ökutækis,	sem	er	tilbúið	til	aksturs,	á	ásana:	 ...................................... kg

2.1.3. L1e	—	L7e Tæknilega	leyfilegur	hámarksmassi	með	hleðslu:	 ...................................................... kg

2.1.3.1. L1e	—	L7e Tæknilega	leyfilegur	hámarksmassi	á	framásinn:	 ....................................................... kg

2.1.3.2. L1e	—	L7e Tæknilega	leyfilegur	hámarksmassi	á	afturásinn:	 ....................................................... kg

2.1.3.3. L4e Tæknilega	leyfilegur	hámarksmassi	á	ás	hliðarvagns:	 ................................................ kg

6. UPPLÝSINGAR UM NOTKUNARÖRYGGI

6.2. Hemlun, þ.m.t. læsivarin og sambyggð hemlakerfi

6.2.1. L1e	—	L7e Eiginleikar hemlanna, þ.m.t. upplýsingar og teikningar af skálum, diskum, slöngum, 
tegund	og	gerð	hemlaskóa/-klossa	og/eða	hemlaborða,	virkum	hemlunaryfirborðum,	
radíus skála, skóa eða diska, massi skála, stillingarbúnaður, þeir hlutar áss/ása sem máli 
skipta, og fjöðrun, armar, fótstig  (4):  ...............................................................................

6.2.2. L1e	—	L7e Skýringarmynd	af	vinnsluhætti,	lýsing	og/eða	teikning	af	hemlakerfinu,	þ.m.t.	
smáatriði	og	teikningar	af	yfirfærslu	og	stjórnbúnaði	ásamt	stuttri	lýsingu	á	raf-	og/eða	
rafeindaíhlutum	sem	eru	notaðir	í	hemlakerfinu	(4):

6.2.2.1. L1e	—	L7e Hemlar að framan, aftan og á hliðarvagni, diska- og/eða skálahemlar (4):

6.2.2.2. L1e	—	L7e Stöðuhemlakerfi:	 ..............................................................................................................

6.2.2.3. L1e	—	L7e Viðbótarhemlakerfi:	 .........................................................................................................
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Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

6.2.3. L1e	—	L7e Ökutækið er útbúið til að draga eftirvagn með engum hemlum/ágangshemlum/raf-/loft-/
vökvahemlum: já/nei (4):  ..................................................................................................

6.2.4. L1e	—	L7e Læsivarið/sambyggt	hemlakerfi

6.2.4.1. L1e	—	L7e Læsivarið	hemlakerfi:	já/nei/valkvætt	(4)

6.2.4.2. L1e	—	L7e Sambyggt	hemlakerfi:	já/nei/valkvætt	(4)

6.2.4.3. L1e	—	L7e Læsivarið	hemlakerfi	og	sambyggt	hemlakerfi:	já/nei/valkvætt	(4)

6.2.4.4. L1e	—	L7e Uppdráttur eða uppdrættir:  ...............................................................................................

6.2.5. L1e	—	L7e Vökvakerfisgeymir	eða	-geymar:	 .....................................................................................

6.2.6. L1e	—	L7e Sérstakir	eiginleikar	hemlakerfisins	eða	-kerfanna	 ..........................................................

6.2.6.1. L1e	—	L7e Hemlaskór og/eða -klossar (4):  .........................................................................................

6.2.6.2. L1e	—	L7e Borðar og/eða klossar (tilgreinið tegund, gerð, gæði efnis eða auðkennismerki):  ..........

6.2.6.3. L1e	—	L7e Hemlaarmar og/eða -fótstig (4):  .......................................................................................

6.2.6.4. L1e	—	L7e Annar búnaður (ef við á): teikning og lýsing:  ..................................................................
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10. viðbætir

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á gerð ökutækis  
með tilliti til (4) uppsetningar á kerfi ljósa- og ljósmerkjabúnaðar

Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

B. Almennar upplýsingar um kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar

0.7. L1e	—	L7e Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda):  .................................................................

0.8. L1e	—	L7e Gerð:  ...............................................................................................................................

0.8.1. L1e	—	L7e Verslunarheiti (ef til er(u)):  .............................................................................................

0.8.2. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenningarnúmer (ef til er(u)):  ......................................................................

0.8.3. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenning(-ar),	útgefin/útgefnar	(dags,	ef	það	liggur	fyrir):	 ...........................

0.9. L1e	—	L7e Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda:  ..........................................................

0.9.1. L1e	—	L7e Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningarverksmiðja:  ..................................

0.9.2. L1e	—	L7e Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda, ef einhver:  ............................

0.10. Ökutæki sem kerfið/aðskilda tæknieiningin er ætluð í (21):

0.10.1. L1e	—	L7e Gerð (17):  ..........................................................................................................................

0.10.2. L1e	—	L7e Afbrigði (17):  ....................................................................................................................

0.10.3. L1e	—	L7e Útfærsla (17):  ....................................................................................................................

0.10.4. L1e	—	L7e Verslunarheiti (ef til er(u)):  .............................................................................................

0.10.5. L1e	—	L7e Flokkur,	undirflokkur	og	undirflokkur	undirflokks	ökutækis	(2): ....................................

0.11. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenningarmerki fyrir íhluti og aðskildar tæknieiningar (19):  ..............

0.11.1. L1e	—	L7e Áfestingaraðferð:  ............................................................................................................

0.11.2. L1e	—	L7e Ljósmyndir	og/eða	teikningar	af	staðsetningu	gerðarviðurkenningarmerkisins	(fullgert	
sýnishorn ásamt stærðum):  .............................................................................................

C. Almennar upplýsingar um ökutækið, kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar

0.12. Samræmi framleiðslu

0.12.1. L1e	—	L7e Lýsing	á	stjórnunarkerfunum	fyrir	heildargæðastýringu:

6. UPPLÝSINGAR UM NOTKUNARÖRYGGI

6.11. Uppsettur ljósa- og ljósmerkjabúnaður, þ.m.t. sjálfvirk kviknun ljósa
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Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

6.11.1. L1e	—	L7e Skrá	yfir	allan	búnað	(þar	sem	fram	komi	númer,	tegund(-ir),	gerð,	
gerðarviðurkenningarmerki íhluta, hámarksljósstyrkur háljóskera, litur, samsvarandi 
gaumbúnaður):  ................................................................................................................

6.11.2. L1e	—	L7e Skýringarmynd þar sem staðsetning ljósa- og ljósmerkjabúnaðar er sýnd:  ....................

6.11.3. L1e	—	L7e Hættuljósker:  ...................................................................................................................

6.11.4. L1e	—	L7e Stutt	lýsing	á	rafmagns-	og/eða	rafeindaíhlutum	sem	eru	notaðir	í	ljósakerfinu	og	
ljósmerkjakerfinu:	 ...........................................................................................................

6.11.5. L1e	—	L7e Gefið	upp	eftirfarandi	upplýsingar	fyrir	hvert	ljósker	og	glitauga	(skriflega	og/eða	með	
skýringarmynd):

6.11.5.1. L1e	—	L7e Teikning	sem	sýni	stærð	ljósflatar:	 .................................................................................

6.11.5.2. L1e	—	L7e Aðferð	til	að	skilgreina	sýnilegt	yfirborð	í	samræmi	við	lið	2.10	í	reglugerð	
efnahagsnefndar	Sameinuðu	þjóðanna	fyrir	Evrópu	nr.	48	(Stjtíð.	ESB	L	323,	
6.12.2011, bls. 46):  ..........................................................................................................

6.11.5.3. L1e	—	L7e Viðmiðunarás og viðmiðunarmiðja:  ...............................................................................

6.11.5.4. L1e	—	L7e Aðferð við notkun felliljóskera:  ......................................................................................

6.11.6. L1e	—	L7e Lýsing/teikning	og	gerð	stillingarbúnaðar	fyrir	aðalljósker	(þ.e.	sjálfvirkur,	handvirk	
þrepstilling og samfelld, handvirk stilling)(4):  .................................................................

6.11.6.1. L1e	—	L7e Stjórnbúnaður:  .................................................................................................................

6.11.6.2. L1e	—	L7e Viðmiðunarmerki:  ...........................................................................................................

6.11.6.3. L1e	—	L7e Merki til að gefa hleðsluástand til kynna:  .......................................................................
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11. viðbætir

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á gerð ökutækis  
með tilliti til (4) veltivarnarbúnaðarkerfis

Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

B. Almennar upplýsingar um kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar

0.7. L1e	—	L7e Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda):  .................................................................

0.8. L1e	—	L7e Gerð:  ...............................................................................................................................

0.8.1. L1e	—	L7e Verslunarheiti (ef til er(u)):  .............................................................................................

0.8.2. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenningarnúmer (ef til er(u)):  ......................................................................

0.8.3. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenning(-ar),	útgefin/útgefnar	(dags,	ef	það	liggur	fyrir):	 ...........................

0.9. L1e	—	L7e Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda:  ..........................................................

0.9.1. L1e	—	L7e Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningarverksmiðja:  ..................................

0.9.2. L1e	—	L7e Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda, ef einhver:  ............................

0.10. Ökutæki sem kerfið/aðskilda tæknieiningin er ætluð í (21):

0.10.1. L1e	—	L7e Gerð (17):  ..........................................................................................................................

0.10.2. L1e	—	L7e Afbrigði (17):  ....................................................................................................................

0.10.3. L1e	—	L7e Útfærsla (17):  ....................................................................................................................

0.10.4. L1e	—	L7e Verslunarheiti (ef til er(u)):  .............................................................................................

0.10.5. L1e	—	L7e Flokkur,	undirflokkur	og	undirflokkur	undirflokks	ökutækis	(2): ....................................

0.11. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenningarmerki fyrir íhluti og aðskildar tæknieiningar (19):  ..............

0.11.1. L1e	—	L7e Áfestingaraðferð:  ............................................................................................................

0.11.2. L1e	—	L7e Ljósmyndir	og/eða	teikningar	af	staðsetningu	gerðarviðurkenningarmerkisins	(fullgert	
sýnishorn ásamt stærðum):  .............................................................................................

C. Almennar upplýsingar um ökutækið, kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar

0.12. Samræmi framleiðslu

0.12.1. L1e	—	L7e Lýsing	á	stjórnunarkerfunum	fyrir	heildargæðastýringu:

6. UPPLÝSINGAR UM NOTKUNARÖRYGGI

6.13. Veltivarnarbúnaður (ROPS)

6.13.1. L7e-B2 Nákvæm tæknilýsing, staðsetning, festingar, o.s.frv. (ásamt ljósmyndum eða 
teikningum):  ....................................................................................................................

6.13.2. Veltivarnarbúnaður sem er rammi (4)
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Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

6.13.2.1. L7e-B2 Innri og ytri mál:  .............................................................................................................

6.13.2.2. L7e-B2 Efni og smíðaaðferð:  .......................................................................................................

6.13.3. Veltivarnarbúnaður sem er stýrishús (4)

6.13.3.1. L7e-B2 Annars konar tilhögun á veðravörn (lýsing):  ..................................................................

6.13.3.2. L7e-B2 Innri og ytri mál:  .............................................................................................................

6.13.4. Veltivarnarbúnaður sem er ein eða fleiri veltislá fram-/afturhluta (4), fellanlegar/ekki 
fellanlegar (4)

6.13.4.1. L7e-B2 Mál:  .................................................................................................................................

6.13.4.2. L7e-B2 Efni og smíðaaðferð:  .......................................................................................................
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12. viðbætir

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á gerð ökutækis  
með tilliti til (4) uppsetningar á hjólbarðakerfi

Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

B. Almennar upplýsingar um kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar

0.7. L1e	—	L7e Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda):  .................................................................

0.8. L1e	—	L7e Gerð:  ...............................................................................................................................

0.8.1. L1e	—	L7e Verslunarheiti (ef til er(u)):  .............................................................................................

0.8.2. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenningarnúmer (ef til er(u)):  ......................................................................

0.8.3. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenning(-ar),	útgefin/útgefnar	(dags,	ef	það	liggur	fyrir):	 ...........................

0.9. L1e	—	L7e Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda:  ..........................................................

0.9.1. L1e	—	L7e Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningarverksmiðja:  ..................................

0.9.2. L1e	—	L7e Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda, ef einhver:  ............................

0.10. Ökutæki sem kerfið/aðskilda tæknieiningin er ætluð í (21):

0.10.1. L1e	—	L7e Gerð (17):  ..........................................................................................................................

0.10.2. L1e	—	L7e Afbrigði (17):  ....................................................................................................................

0.10.3. L1e	—	L7e Útfærsla (17):  ....................................................................................................................

0.10.4. L1e	—	L7e Verslunarheiti (ef til er(u)):  .............................................................................................

0.10.5. L1e	—	L7e Flokkur,	undirflokkur	og	undirflokkur	undirflokks	ökutækis	(2): ....................................

0.11. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenningarmerki fyrir íhluti og aðskildar tæknieiningar (19):  ..............

0.11.1. L1e	—	L7e Áfestingaraðferð:  ............................................................................................................

0.11.2. L1e	—	L7e Ljósmyndir	og/eða	teikningar	af	staðsetningu	gerðarviðurkenningarmerkisins	(fullgert	
sýnishorn ásamt stærðum):  .............................................................................................
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Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

C. Almennar upplýsingar um ökutækið, kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar

0.12. Samræmi framleiðslu

0.12.1. L1e	—	L7e Lýsing	á	stjórnunarkerfunum	fyrir	heildargæðastýringu:

1. ALMENNIR SMÍÐAEIGINLEIKAR

1.8. Afköst knúningseiningar

1.8.1. L3e,	L4e,	
L5e,	L7e-A,	
L7e-B2

Yfirlýstur	hámarkshraði	ökutækis:		km/klst.

1.8.2. L1e,	L2e,	
L6e,	L7e-B1,	
L7e-C

Hámarkshönnunarhraði ökutækis (22): ........... km/klst. og gír sem hann næst í  ................... 

1.8.3. L1e	—	L7e Hámarksnettóafl	brunahreyfils:		..........	kW		.........	mín-1 við hlutfall lofts/eldsneytis:  ...

1.8.4. L1e	—	L7e Hámarkssnúningsvægi	(nettó)	brunahreyfils:		..........	Nm		.........	mín-1 við hlutfall lofts/
eldsneytis:  .......................................................................................................................

1.8.5. L1e	—	L7e Samfellt	hámarksnafnafl	rafhreyfils	(15/30 (4)	mínútna	afl(27)):	.................................	kW	
við ....................................... mín-1

1.8.6. L1e	—	L7e Samfellt	hámarksnafnsnúningsvægi	rafhreyfils:	......	Nm	við	....	mín-1 .......... 

1.8.7. L1e	—	L7e Samfellt	heildarhámarksafl	til	knúningskerfisins/-kerfanna:	....	kW	við	....	mín-1 við 
hlutfall lofts/eldsneytis:  ...................................................................................................

1.8.8. L1e	—	L7e Samfellt	heildarhámarkssnúningsvægi	knúningskerfisins/-kerfanna:	.....	Nm	við	.....	
mín-1 við hlutfall lofts/eldsneytis: ....................................................................................

1.8.9. L1e	—	L7e Hámarksafl	til	knúningskerfis	eða	-kerfa:		..........	kW		.........	mín-1 við hlutfall lofts/
eldsneytis:  .......................................................................................................................

2. MASSAR OG MÁL

(í kg og mm) Sjá teikningar þar sem við á

2.1 Massamörk ökutækis (heildarmál)

2.1.1. L1e	—	L7e Massi ökutækis sem er tilbúið til aksturs: ....................................................................kg

2.1.1.1. L1e	—	L7e Dreifing	massa	ökutækis,	sem	er	tilbúið	til	aksturs,	á	ásana:	 ..................................... kg

2.1.2. L1e	—	L7e Raunmassi:  ................................................................................................................. kg

2.1.2.1. L1e	—	L7e Dreifing	raunmassans	á	ásana:	 ................................................................................... kg
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Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

2.1.3. L1e	—	L7e Tæknilega	leyfilegur	hámarksmassi	með	hleðslu:	 ..................................................... kg

2.1.3.1. L1e	—	L7e Tæknilega	leyfilegur	hámarksmassi	á	framásinn:	 ...................................................... kg

2.1.3.2. L1e	—	L7e Tæknilega	leyfilegur	hámarksmassi	á	afturásinn:	 ...................................................... kg

2.1.3.3. L4e Tæknilega	leyfilegur	hámarksmassi	á	ás	hliðarvagns:	 ............................................... kg

2.1.5. L1e	—	L7e Hámarksfarmmassi,	gefinn	upp	af	framleiðanda:	 ...................................................... kg

2.1.7. L1e	—	L7e Tæknilega	leyfilegur	hámarksdráttarmassi	(4): Með hemli: ................. kg  
Án hemils: .................  kg

2.1.7.1 L1e	—	L7e Tæknilega	leyfilegur	hámarksmassi	samsetts	ökutækis	með	hleðslu:	 ....................... kg

2.1.7.2. L1e	—	L7e Tæknilega	leyfilegur	hámarksmassi	á	tengipunkti:	 .................................................... kg

6. UPPLÝSINGAR UM NOTKUNARÖRYGGI

6.18. Hjólbarða-/hjólasamsetning:

6.18.1. Hjólbarðar:

6.18.1.1. Stærðarmerking

6.18.1.1.1. L1e	—	L7e Ás 1:  ................................................................................................................................

6.18.1.1.2. L1e	—	L7e Ás 2:  ................................................................................................................................

6.18.1.1.3. L4e Hjól á hliðarvagni:  ..........................................................................................................

6.18.1.2. L1e	—	L7e Lágmarksburðarstuðull:		 ........................................ með hámarkshleðslu á hverju hjóli:  
 ................. kg

6.18.1.3. L1e	—	L7e Tákn	fyrir	flokk	lágmarkshraða	sem	samræmist	fræðilegum	hámarkshönnunarhraða	
ökutækisins  .....................................................................................................................

6.18.1.4. L1e	—	L7e Loftþrýstingur	í	hjólbörðum	sem	framleiðandi	mælir	með:		kPa

6.18.2. Hjól:

6.18.2.1. L1e	—	L7e Stærð felgu eða felgna:  ...................................................................................................

6.18.2.2. L1e	—	L7e Notkunarflokkar	sem	samrýmast	ökutækinu:	 .................................................................

6.18.2.3. L1e	—	L7e Nafngildi veltiummáls:  ...................................................................................................
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13. viðbætir

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á hljóðmerkjabúnaði sem íhlut

Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

B. Almennar upplýsingar um kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar

0.7. L1e	—	L7e Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda):  .................................................................

0.8. L1e	—	L7e Gerð:  ...............................................................................................................................

0.8.1. L1e	—	L7e Verslunarheiti (ef til er(u)):  .............................................................................................

0.8.2. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenningarnúmer (ef til er(u)):  ......................................................................

0.8.3. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenning(-ar),	útgefin/útgefnar	(dags,	ef	það	liggur	fyrir):	 ...........................

0.9. L1e	—	L7e Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda:  ..........................................................

0.9.1. L1e	—	L7e Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningarverksmiðja:  ..................................

0.9.2. L1e	—	L7e Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda, ef einhver:  ............................

0.10. L1e	—	L7e Ökutæki sem kerfið/aðskilda tæknieiningin er ætluð í (21):

0.10.1. L1e	—	L7e Gerð (17):  ..........................................................................................................................

0.10.2. L1e	—	L7e Afbrigði (17):  ....................................................................................................................

0.10.3. L1e	—	L7e Útfærsla (17):  ....................................................................................................................

0.10.4. L1e	—	L7e Verslunarheiti (ef til er(u)):  .............................................................................................

0.10.5. L1e	—	L7e Flokkur,	undirflokkur	og	undirflokkur	undirflokks	ökutækis	(2): ....................................

C. Almennar upplýsingar um ökutækið, kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar

0.12. Samræmi framleiðslu

0.12.1. L1e	—	L7e Lýsing	á	stjórnunarkerfunum	fyrir	heildargæðastýringu:
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Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

6. UPPLÝSINGAR UM NOTKUNARÖRYGGI

6.1. Hljóðmerkjabúnaður

6.1.1. L1e	—	L7e Stutt lýsing á búnaðinum sem notaður er og tilgangi hans:  ............................................

6.1.2. L1e	—	L7e Teikning eða teikningar sem sýna staðsetningu hljóðmerkjabúnaðarins miðað við 
burðarvirki ökutækisins:  .................................................................................................

6.1.4. L1e	—	L7e Skýringarmynd af rásum rafmagns/lofts:  ........................................................................

6.1.4.1. L1e	—	L7e Spenna: Riðstraumur/jafnstraumur (4)

6.1.4.2. L1e	—	L7e Málspenna eða þrýstingur:  ..............................................................................................
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14. viðbætir

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á framrúðu úr öðru efni en 
gleri sem íhlut/aðskilinni tæknieiningu

Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

B. Almennar upplýsingar um kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar

0.7. L1e	—	L7e Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda):...................................................................

0.8. L1e	—	L7e Gerð:  ...............................................................................................................................

0.8.1. L1e	—	L7e Verslunarheiti (ef til er(u)):  .............................................................................................

0.8.2. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenningarnúmer (ef til er(u)):  ......................................................................

0.8.3. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenning(-ar),	útgefin/útgefnar	(dags,	ef	það	liggur	fyrir):	 ...........................

0.9. L1e	—	L7e Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda:  ..........................................................

0.9.1. L1e	—	L7e Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningarverksmiðja:  ..................................

0.9.2. L1e	—	L7e Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda, ef einhver:  ............................

0.10. Ökutæki sem kerfið/aðskilda tæknieiningin er ætluð í (21):

0.10.1. L1e	—	L7e Gerð (17):  ..........................................................................................................................

0.10.2. L1e	—	L7e Afbrigði (17):  ....................................................................................................................

0.10.3. L1e	—	L7e Útfærsla (17):  ....................................................................................................................

0.10.4. L1e	—	L7e Verslunarheiti (ef til er(u)):  .............................................................................................

0.10.5. L1e	—	L7e Flokkur,	undirflokkur	og	undirflokkur	undirflokks	ökutækis	(2): ....................................

C. Almennar upplýsingar um ökutækið, kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar

0.12. Samræmi framleiðslu

0.12.1. L1e	—	L7e Lýsing	á	stjórnunarkerfunum	fyrir	heildargæðastýringu:
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Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

6. UPPLÝSINGAR UM NOTKUNARÖRYGGI

6.5. Rúður, framrúðuþurrkur og -sprautur og afísingar- og móðuhreinsunarkerfi

6.5.1. Framrúða

6.5.1.1. L2e,	L5e,	L6e,	
L7e

Efni sem eru notuð:  .........................................................................................................

6.5.1.2. L2e,	L5e,	L6e,	
L7e

Uppsetningaraðferð:  ........................................................................................................

6.5.1.3. L2e,	L5e,	L6e,	
L7e

Hallahorn:  .......................................................................................................................

6.5.1.4. L2e,	L5e,	L6e,	
L7e

Fylgihlutir framrúðu og staðsetning þeirra ásamt stuttri lýsingu á rafmagns/
rafeindaíhlutum, ef einhverjir eru:  ..................................................................................

6.5.1.5. L2e,	L5e,	L6e,	
L7e

Teikning af framrúðunni ásamt málum:  ..........................................................................
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15. viðbætir

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á framrúðusprautubúnaði 
sem íhlut/aðskilinni tæknieiningu

Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

B. Almennar upplýsingar um kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar

0.7. L1e	—	L7e Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda):  .................................................................

0.8. L1e	—	L7e Gerð:  ...............................................................................................................................

0.8.1. L1e	—	L7e Verslunarheiti (ef til er(u)):  .............................................................................................

0.8.2. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenningarnúmer (ef til er(u)):  ......................................................................

0.8.3. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenning(-ar),	útgefin/útgefnar	(dags,	ef	það	liggur	fyrir):	 ...........................

0.9. L1e	—	L7e Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda:  ..........................................................

0.9.1. L1e	—	L7e Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningarverksmiðja:  ..................................

0.9.2. L1e	—	L7e Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda, ef einhver:  ............................

0.10. Ökutæki sem kerfið/aðskilda tæknieiningin er ætluð í (21):

0.10.1. L1e	—	L7e Gerð (17):  ..........................................................................................................................

0.10.2. L1e	—	L7e Afbrigði (17):  ....................................................................................................................

0.10.3. L1e	—	L7e Útfærsla (17):  ....................................................................................................................

0.10.4. L1e	—	L7e Verslunarheiti (ef til er(u)):  .............................................................................................

0.10.5. L1e	—	L7e Flokkur,	undirflokkur	og	undirflokkur	undirflokks	ökutækis	(2): ....................................

C. Almennar upplýsingar um ökutækið, kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar

0.12. Samræmi framleiðslu

0.12.1. L1e	—	L7e Lýsing	á	stjórnunarkerfunum	fyrir	heildargæðastýringu:
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Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

6. UPPLÝSINGAR UM NOTKUNARÖRYGGI

6.7. Framrúðusprauta

6.7.1. L2e,	L5e,	L6e,	
L7e

Nákvæm tæknilýsing (ásamt ljósmyndum eða teikningum):  ..........................................

6.7.2. L2e,	L5e,	L6e,	
L7e

Rúmtak geymisins: … l
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16. viðbætir

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á baksýnisbúnaði sem íhlut/
aðskilinni tæknieiningu

Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

B. Almennar upplýsingar um kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar

0.7. L1e	—	L7e Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda):  .................................................................

0.8. L1e	—	L7e Gerð:  ...............................................................................................................................

0.8.1. L1e	—	L7e Verslunarheiti (ef til er(u)):  .............................................................................................

0.8.2. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenningarnúmer (ef til er(u)):  ......................................................................

0.8.3. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenning(-ar),	útgefin/útgefnar	(dags,	ef	það	liggur	fyrir):	 ...........................

0.9. L1e	—	L7e Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda:  ..........................................................

0.9.1. L1e	—	L7e Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningarverksmiðja:  ..................................

0.9.2. L1e	—	L7e Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda, ef einhver:  ............................

0.10. Ökutæki sem kerfið/aðskilda tæknieiningin er ætluð í (21):

0.10.1. L1e	—	L7e Gerð (17):  ..........................................................................................................................

0.10.2. L1e	—	L7e Afbrigði (17):  ....................................................................................................................

0.10.3. L1e	—	L7e Útfærsla (17):  ....................................................................................................................

0.10.4. L1e	—	L7e Verslunarheiti (ef til er(u)):  .............................................................................................

0.10.5. L1e	—	L7e Flokkur,	undirflokkur	og	undirflokkur	undirflokks	ökutækis	(2): ....................................

C. Almennar upplýsingar um ökutækið, kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar

0.12. Samræmi framleiðslu

0.12.1. L1e	—	L7e Lýsing	á	stjórnunarkerfunum	fyrir	heildargæðastýringu:
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Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

6. UPPLÝSINGAR UM NOTKUNARÖRYGGI

6.12. Útsýn aftur fyrir

6.12.1. Baksýnisspeglar (tilgreint fyrir hvern um sig)

6.12.1.1. L1e	—	L7e Teikning(-ar) til að aukenna spegilinn og sýna staðsetningu hans miðað við burðarvirki 
ökutækisins:  ....................................................................................................................

6.12.1.3. L1e	—	L7e Stutt lýsing á rafeindaíhlutum stillibúnaðar:  ...................................................................

6.12.2. L1e	—	L7e Búnaður til að auka sjónsvið, annar en speglar

6.12.2.1. L1e	—	L7e Lýsing	á	búnaðinum:	 .......................................................................................................

6.12.2.2. L1e	—	L7e Þegar um er að ræða búnað sem samanstendur af myndavél og skjá: greiningarfjarlægð 
(mm), birtumunur, ljómasvið (e. luminance range), glýjuleiðrétting (e. glare 
correction), eiginleikar skjásins (svart-hvítur/litur (4)), endurtekningartíðni myndar, 
ljómasvið skjásins (4):  .....................................................................................................

6.12.2.3. L1e	—	L7e Nægilega nákvæmar teikningar til að unnt sé að bera kennsl á búnaðinn í 
heild, þ.m.t. leiðbeiningar um uppsetningu; sýna verður staðsetningu ESB-
gerðarviðurkenningarmerkisins á teikningunum:  ...........................................................
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17. viðbætir

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á öryggisbeltum sem 
aðskildum tæknieiningum

Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

B. Almennar upplýsingar um kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar

0.7. L1e	—	L7e Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda):...................................................................

0.8. L1e	—	L7e Gerð: …............................................................................................................................

0.8.1. L1e	—	L7e Verslunarheiti (ef til er(u)): …..............................................................................

0.8.2. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenningarnúmer  (ef til er(u)): …..................................................................

0.8.3. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenning(-ar),	útgefin/útgefnar	(dags,	ef	það	liggur	fyrir):	…........................

0.9. L1e	—	L7e Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda: ….......................................................

0.9.1. L1e	—	L7e Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningarverksmiðja: …...............................
...............................

0.9.2. L1e	—	L7e Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda (ef einhver): ….......................

0.10. Ökutæki sem kerfið/aðskilda tæknieiningin er ætluð í (21):

0.10.1. L1e	—	L7e Gerð (17): ..........................................................................................................................

0.10.2. L1e	—	L7e Afbrigði (17): …................................................................................................................

0.10.3. L1e	—	L7e Útfærsla (17): …................................................................................................................

0.10.4. L1e	—	L7e Verslunarheiti (ef til er(u)): ….........................................................................................

0.10.5. L1e	—	L7e Flokkur,	undirflokkur	og	undirflokkur	undirflokks	ökutækis	(2): ....................................

C. Almennar upplýsingar um ökutækið, kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar

0.12. Samræmi framleiðslu

0.12.1. L1e	—	L7e Lýsing	á	stjórnunarkerfunum	fyrir	heildargæðastýringu:

6. UPPLÝSINGAR UM NOTKUNARÖRYGGI

6.14. Öryggisbelti og/eða annar aðhaldsbúnaður
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Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

6.14.2. L2e,	L4e,	
L5e-B,	L6e-B,	
L7e

Lýsing	á	sérstakri	gerð	öryggisbeltis	þar	sem	ein	festing	er	á	sætisbaki	eða	er	með	
búnaði	sem	dreifir	orku:	…............................................................

6.14.3. L2e,	L4e,	
L5e-B,	L6e-B,	
L7e

Fjöldi og staðsetning festinganna: …............................................................

6.14.4. L2e,	L4e,	
L5e-B,	L6e-B,	
L7e

Stutt lýsing á rafmagns-/ rafeindaíhlutum: …............................................................
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18. viðbætir

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á ökumannssæti (hnakk/
sæti) sem íhlut/aðskilinni tæknieiningu

Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

B. Almennar upplýsingar um kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar

0.7. L1e	—	L7e Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda):  .................................................................

0.8. L1e	—	L7e Gerð:  ...............................................................................................................................

0.8.1. L1e	—	L7e Verslunarheiti (ef til er(u)):  .............................................................................................

0.8.2. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenningarnúmer (ef til er(u)):  ......................................................................

0.8.3. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenning(-ar),	útgefin/útgefnar	(dags,	ef	það	liggur	fyrir):	 ...........................

0.9. L1e	—	L7e Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda:  ..........................................................

0.9.1. L1e	—	L7e Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningarverksmiðja:  ..................................

0.9.2. L1e	—	L7e Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda, ef einhver:  ............................

0.10. Ökutæki sem kerfið/aðskilda tæknieiningin er ætluð í (21):

0.10.1. L1e	—	L7e Gerð (17):  ..........................................................................................................................

0.10.2. L1e	—	L7e Afbrigði (17):  ....................................................................................................................

0.10.3. L1e	—	L7e Útfærsla (17):  ....................................................................................................................

0.10.4. L1e	—	L7e Verslunarheiti (ef til er(u)):  .............................................................................................

0.10.5. L1e	—	L7e Flokkur,	undirflokkur	og	undirflokkur	undirflokks	ökutækis	(2): ....................................

C. Almennar upplýsingar um ökutækið, kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar

0.12. Samræmi framleiðslu

0.12.1. L1e	—	L7e Lýsing	á	stjórnunarkerfunum	fyrir	heildargæðastýringu:

6. UPPLÝSINGAR UM NOTKUNARÖRYGGI

6.16. Sæti (hnakkar og sæti)

6.16.1. L1e	—	L7e Sætafjöldi:  .......................................................................................................................
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Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

6.16.1.1. L2e,	L5e,	L6e,	
L7e

Staðsetning og fyrirkomulag (8):  .....................................................................................

6.16.2. L1e	—	L7e Sætafyrirkomulag: sæti/hnakkar (4)

6.16.3. L1e	—	L7e Lýsing	og	teikningar	af:

6.16.3.1. L1e	—	L7e Sætunum og festingum þeirra:  ........................................................................................

6.16.3.2. L1e	—	L7e Stillibúnaðinum:  ..............................................................................................................

6.16.3.3. L1e	—	L7e Færslubúnaði og læsibúnaði:  ..........................................................................................

6.16.3.4. L1e	—	L7e Festingum sætisbelta sem eru hluti af sætisgrind:  ..........................................................

6.16.3.5. L1e	—	L7e Þeim hlutum ökutækisins sem notaðir eru sem festingar:  ..............................................

6.16.4. L2e,	L4e,	
L5e-B,	L6e-B,	
L7e

Hnit eða teikning af R-punkti eða -punktum allra sæta í öllum stillingum:  ...................

6.16.4.1. L2e,	L4e,	
L5e-B,	L6e-B,	
L7e

Ökumannssæti  .................................................................................................................

6.16.4.2. L2e,	L4e,	
L5e-B,	L6e-B,	
L7e

Öll önnur sæti: .................................................................................................................

6.16.5. L1e	—	L7e Hönnunarhalli sætisbaks:  ................................................................................................

6.16.5.1. L1e	—	L7e Ökumannssæti:  ................................................................................................................

6.16.5.2. L1e	—	L7e Öll önnur sæti: .................................................................................................................

6.16.6. L1e	—	L7e Mögulegar sætisstillingar:  ...............................................................................................

6.16.6.1. L1e	—	L7e Ökumannssæti:  ................................................................................................................

6.16.6.2. L1e	—	L7e Öll önnur sæti: .................................................................................................................
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19. viðbætir

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á tengibúnaði fyrir eftirvagn 
sem aðskilinni tæknieiningu

Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

B. Almennar upplýsingar um kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar

0.7. L1e	—	L7e Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda):  .................................................................

0.8. L1e	—	L7e Gerð:  ...............................................................................................................................

0.8.1. L1e	—	L7e Verslunarheiti (ef til er(u)):  .............................................................................................

0.8.2. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenningarnúmer (ef til er(u)):  ......................................................................

0.8.3. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenning(-ar),	útgefin/útgefnar	(dags,	ef	það	liggur	fyrir):	 ...........................

0.9. L1e	—	L7e Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda:  ..........................................................

0.9.1. L1e	—	L7e Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningarverksmiðja:  ..................................

0.9.2. L1e	—	L7e Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda, ef einhver:  ............................

0.10. Ökutæki sem kerfið/aðskilda tæknieiningin er ætluð í (21):

0.10.1. L1e	—	L7e Gerð (17):  ..........................................................................................................................

0.10.2. L1e	—	L7e Afbrigði (17):  ....................................................................................................................

0.10.3. L1e	—	L7e Útfærsla (17):  ....................................................................................................................

0.10.4. L1e	—	L7e Verslunarheiti (ef til er(u)):  .............................................................................................

0.10.5. L1e	—	L7e Flokkur,	undirflokkur	og	undirflokkur	undirflokks	ökutækis	(2): ....................................

C. Almennar upplýsingar um ökutækið, kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar

0.12. Samræmi framleiðslu

0.12.1. L1e	—	L7e Lýsing	á	stjórnunarkerfunum	fyrir	heildargæðastýringu:

1. ALMENNIR SMÍÐAEIGINLEIKAR

1.8. Afköst knúningseiningar

1.8.1. L3e,	L4e,	
L5e,	L7e-A,	
L7e-B2

Yfirlýstur	hámarkshraði	ökutækis:	......................................................................	km/klst.
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Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

1.8.2. L1e,	L2e,	
L6e,	L7e-B1,	
L7e-C

Hámarkshönnunarhraði ökutækisins (22): ........... km/klst. og gír sem hann næst í  ...

1.8.3. L1e	—	L7e Hámarksnettóafl	brunahreyfils:		..........	kW		.........	mín-1 við hlutfall lofts/
eldsneytis:  .......................................................................................................................

1.8.4. L1e	—	L7e Hámarkssnúningsvægi	(nettó)	brunahreyfils:		..........	Nm		.........	mín-1 við hlutfall lofts/
eldsneytis:  .......................................................................................................................

1.8.5. L1e	—	L7e Samfellt	hámarksnafnafl	rafhreyfils	(15/30 (4)	mínútna	afl(27)):	.................................	kW	
við ....................................... mín-1

1.8.6. L1e	—	L7e Samfellt	hámarksnafnsnúningsvægi	rafhreyfils:	......	Nm	við	....	mín-1 .......... 

1.8.7. L1e	—	L7e Samfellt	heildarhámarksafl	til	knúningskerfisins/-kerfanna:	....	kW	við	....	mín-1 við 
hlutfall lofts/eldsneytis:  ...................................................................................................

1.8.8. L1e	—	L7e Samfellt	heildarhámarkssnúningsvægi	knúningskerfisins/-kerfanna:	.....	Nm	við	.....	
mín-1 við hlutfall lofts/eldsneytis: ....................................................................................

1.8.9. L1e	—	L7e Hámarksafl	til	knúningskerfis	eða	-kerfa:		..........	kW		.........	mín-1 við hlutfall lofts/
eldsneytis:  .......................................................................................................................

2. MASSAR OG MÁL

(í kg og mm) Sjá teikningar þar sem við á

7. UPPLÝSINGAR UM SMÍÐI ÖKUTÆKIS

7.1. Tengibúnaður og tengingar

7.1.1. L1e	—	L7e Ökutæki	í	flokki	L,	búið	tengibúnaði:	já/nei/valkvætt	(4)

7.1.2. L1e	—	L7e Leiðbeiningar	og	upplýsingar	til	neytenda	um	áhrif	eftirvagns	á	aksturseiginleika	
ökutækis	í	flokki	L	eru	í	eigendahandbókinni,	á	öllum	ESB-tungumálum:	já/nei	(4)

7.1.3. L1e	—	L7e Fyrir tengibúnað sem er samþykktur sem aðskilin tæknieining: leiðbeiningum um 
uppsetningu og notkun bætt í upplýsingaskjöl: já/nei (4)

7.1.4. L1e	—	L7e Ljósmyndir	og/eða	teikningar	þar	sem	staðsetning	og	smíði	tengibúnaðar	eru	sýndar:	 ....

7.1.5. L1e	—	L7e Leiðbeiningar	um	hvernig	festa	á	tengibúnaðinn	við	ökutækið,	ásamt	ljósmyndum	
eða teikningum af festingarpunktum á ökutækinu sem framleiðandi gefur upp; 
viðbótarupplýsingar ef einungis má nota tengibúnaðinn á tiltekin afbrigði eða útfærslur 
ökutækjagerðarinnar:  ......................................................................................................

7.1.6. L1e	—	L7e Festingarpunktar fyrir aukatengibúnað og/eða losunarkapal (teikningar og myndir mega 
fylgja eins og við á): já/nei (4)
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20. viðbætir

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á búnaði til að koma í veg 
fyrir notkun án leyfis sem aðskilinni tæknieiningu

Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

B. Almennar upplýsingar um kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar

0.7. L1e	—	L7e Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda):  .................................................................

0.8. L1e	—	L7e Gerð:  ...............................................................................................................................

0.8.1. L1e	—	L7e Verslunarheiti (ef til er(u)):  .............................................................................................

0.8.2. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenningarnúmer (ef til er(u)):  ......................................................................

0.8.3. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenning(-ar),	útgefin/útgefnar	(dags,	ef	það	liggur	fyrir):	 ...........................

0.9. Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda:  ..........................................................

0.9.1. L1e	—	L7e Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningarverksmiðja:  ..................................

0.9.2. L1e	—	L7e Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda, ef einhver:  ............................

0.10. Ökutæki sem kerfið/aðskilda tæknieiningin er ætluð í (21):

0.10.1. L1e	—	L7e Gerð (17):  ..........................................................................................................................

0.10.2. L1e	—	L7e Afbrigði (17):  ....................................................................................................................

0.10.3. L1e	—	L7e Útfærsla (17):  ....................................................................................................................

0.10.4. L1e	—	L7e Verslunarheiti (ef til er(u)):  .............................................................................................

0.10.5. L1e	—	L7e Flokkur,	undirflokkur	og	undirflokkur	undirflokks	ökutækis	(2): ....................................

C. Almennar upplýsingar um ökutækið, kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar

0.12. Samræmi framleiðslu

0.12.1. L1e	—	L7e Lýsing	á	stjórnunarkerfunum	fyrir	heildargæðastýringu:

7. UPPLÝSINGAR UM SMÍÐI ÖKUTÆKIS

7.2. Búnaður til að koma í veg fyrir notkun án leyfis

7.2.1. Varnarbúnaður

7.2.1.1. L1e	—	L7e Samantekin lýsing á varnarbúnaðinum sem notaður er:  .................................................



12.5.2016 Nr. 27/1907EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

7.2.2. Ræsivarnarbúnaður ökutækisins

7.2.2.1. L1e	—	L7e Tæknilýsing á ræsivarnarbúnaði ökutækis og ráðstöfun til að koma í veg fyrir 
gangsetningu af vangá:  ...................................................................................................

7.2.3. Viðvörunarkerfi

7.2.3.1. L1e	—	L7e Lýsing	á	viðvörunarkerfinu	og	þeim	hlutum	ökutækisins	sem	tengjast	uppsetningu	
þess:.......................................................................................................................

7.2.3.2. L1e	—	L7e Skrá	yfir	helstu	íhluti	í	viðvörunarkerfinu:	 ......................................................................
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21. viðbætir

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á handföngum fyrir farþega 
sem aðskildum tæknieiningum

Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

B. Almennar upplýsingar um kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar

0.7. L1e	—	L7e Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda):  .................................................................

0.8. L1e	—	L7e Gerð:  ...............................................................................................................................

0.8.1. L1e	—	L7e Verslunarheiti (ef til er(u)):  .............................................................................................

0.8.2. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenningarnúmer (ef til er(u)):  ......................................................................

0.8.3. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenning(-ar),	útgefin/útgefnar	(dags,	ef	það	liggur	fyrir):	 ...........................

0.9. L1e	—	L7e Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda:  ..........................................................

0.9.1. L1e	—	L7e Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningarverksmiðja:  ..................................

0.9.2. L1e	—	L7e Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda, ef einhver:  ............................

0.10. Ökutæki sem kerfið/aðskilda tæknieiningin er ætluð í (21):

0.10.1. L1e	—	L7e Gerð (17):  ..........................................................................................................................

0.10.2. L1e	—	L7e Afbrigði (17):  ....................................................................................................................

0.10.3. L1e	—	L7e Útfærsla (17):  ....................................................................................................................

0.10.4. L1e	—	L7e Verslunarheiti (ef til er(u)):  .............................................................................................

0.10.5. L1e	—	L7e Flokkur,	undirflokkur	og	undirflokkur	undirflokks	ökutækis	(2): ....................................

C. Almennar upplýsingar um ökutækið, kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar

0.12. Samræmi framleiðslu

0.12.1. L1e	—	L7e Lýsing	á	stjórnunarkerfunum	fyrir	heildargæðastýringu:
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Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

7. UPPLÝSINGAR UM SMÍÐI ÖKUTÆKIS

7.7. Handföng og fóthvílur fyrir farþega

7.7.1. Handföng

7.7.1.1. L1e	—	L7e Fyrirkomulag: ól og/eða handfesta (4)

7.7.1.2. L1e	—	L7e Ljósmyndir	og/eða	teikningar	sem	sýna	staðsetningu	og	smíði:	 ....................................
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22. viðbætir

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á fóthvílum sem aðskildum 
tæknieiningum

Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

B. Almennar upplýsingar um kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar

0.7. L1e	—	L7e Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda):  .................................................................

0.8. L1e	—	L7e Gerð:  ...............................................................................................................................

0.8.1. L1e	—	L7e Verslunarheiti (ef til er(u)):  .............................................................................................

0.8.2. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenningarnúmer (ef til er(u)):  ......................................................................

0.8.3. L1e	—	L7e Gerðarviðurkenning(-ar),	útgefin/útgefnar	(dags,	ef	það	liggur	fyrir):	 ...........................

0.9. L1e	—	L7e Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda:  ..........................................................

0.9.1. L1e	—	L7e Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningarverksmiðja:  ..................................

0.9.2. L1e	—	L7e Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda, ef einhver:  ............................

0.10. Ökutæki sem kerfið/aðskilda tæknieiningin er ætluð í (21):

0.10.1. L1e	—	L7e Gerð (17):  ..........................................................................................................................

0.10.2. L1e	—	L7e Afbrigði (17):  ....................................................................................................................

0.10.3. L1e	—	L7e Útfærsla (17):  ....................................................................................................................

0.10.4. L1e	—	L7e Verslunarheiti (ef til er(u)):  .............................................................................................

0.10.5. L1e	—	L7e Flokkur,	undirflokkur	og	undirflokkur	undirflokks	ökutækis	(2): ....................................

C. Almennar upplýsingar um ökutækið, kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar

0.12. Samræmi framleiðslu

0.12.1. L1e	—	L7e Lýsing	á	stjórnunarkerfunum	fyrir	heildargæðastýringu:

7.7. Handföng og fóthvílur fyrir farþega

7.7.2. Fóthvílur

7.7.2.2. L1e	—	L7e Ljósmyndir	og/eða	teikningar	sem	sýna	staðsetningu	og	smíði:	 ....................................
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23. viðbætir

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á hliðarvagni sem aðskilinni 
tæknieiningu

Liður	nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

B. Almennar upplýsingar um kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar

0.7. L4e Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda):  .................................................................

0.8. L4e Gerð:  ...............................................................................................................................

0.8.1. L4e Verslunarheiti (ef til er(u)):  .............................................................................................

0.8.2. L4e Gerðarviðurkenningarnúmer (ef til er(u)):  ......................................................................

0.8.3. L4e Gerðarviðurkenning(-ar),	útgefin/útgefnar	(dags,	ef	það	liggur	fyrir):	 ...........................

0.9. Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda:  ..........................................................

0.9.1. L4e Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningarverksmiðja:  ..................................

0.9.2. L4e Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda, ef einhver:  ............................

0.10. Ökutæki sem kerfið/aðskilda tæknieiningin er ætluð í (21):

0.10.1. L4e Gerð (17):  ..........................................................................................................................

0.10.2. L4e Afbrigði (17):  ....................................................................................................................

0.10.3. L4e Útfærsla (17):  ....................................................................................................................

0.10.4. L4e Verslunarheiti (ef til er(u)):  .............................................................................................

0.10.5. L4e Flokkur,	undirflokkur	og	undirflokkur	undirflokks	ökutækis	(2): ....................................

C. Almennar upplýsingar um ökutækið, kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar

0.12. Samræmi framleiðslu

0.12.1. L4e Lýsing	á	stjórnunarkerfunum	fyrir	heildargæðastýringu:

1. ALMENNIR SMÍÐAEIGINLEIKAR

1.8. Afköst knúningseiningar

1.8.1. L3e,	L4e,	
L5e,	L7e-A,	
L7e-B2

Yfirlýstur	hámarkshraði	ökutækis:	......................................................................	km/klst.
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Liður nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

1.8.2. L1e, L2e, 
L6e, L7e-B1, 
L7e-C

Hámarkshönnunarhraði ökutækisins (22): ........... km/klst. og gír sem hann næst í  ...

1.8.3. L1e — L7e Hámarksnettóafl brunahreyfils:  .......... kW  ......... mín-1 við hlutfall lofts/eldsneytis:  ...

1.8.4. L1e — L7e Hámarkssnúningsvægi (nettó) brunahreyfils:  .......... Nm  ......... mín-1 við hlutfall lofts/
eldsneytis:  .......................................................................................................................

1.8.5. L1e — L7e Samfellt hámarksnafnafl rafhreyfils (15/30 (4) mínútna afl(27)): ................................. kW 
við ....................................... mín-1

1.8.6. L1e — L7e Samfellt hámarksnafnsnúningsvægi rafhreyfils: ...... Nm við .... mín-1

1.8.7. L1e — L7e Samfellt heildarhámarksafl til knúningskerfisins/-kerfanna: .... kW við .... mín-1 við 
hlutfall lofts/eldsneytis:  ...................................................................................................

1.8.8. L1e — L7e Samfellt heildarhámarkssnúningsvægi knúningskerfisins/-kerfanna: ..... Nm við ..... 
mín-1 við hlutfall lofts/eldsneytis: ....................................................................................

1.8.9. L1e — L7e Hámarksafl til knúningskerfis eða -kerfa:  .......... kW  ......... mín-1 við hlutfall lofts/
eldsneytis:  .......................................................................................................................

2. MASSAR OG MÁL

(í kg og mm) Sjá teikningar þar sem við á

2.1 Massamörk ökutækis (heildarmál)

2.1.1. L4e Massi ökutækis sem er tilbúið til aksturs: .......... kg

2.1.1.1. L4e Dreifing massa ökutækis, sem er tilbúið til aksturs, á ásana:  ..................................... kg

2.1.2. L4e Raunmassi: .......... kg

2.1.2.1. L4e Dreifing raunmassans á ásana:  ................................................................................... kg

2.1.3. L4e Tæknilega leyfilegur hámarksmassi með hleðslu: ............. kg

2.1.3.1. L1e — L7e Tæknilega leyfilegur hámarksmassi á framásinn:  ...................................................... kg

2.1.3.2. L1e — L7e Tæknilega leyfilegur hámarksmassi á afturásinn:  ...................................................... kg

2.1.3.3. L4e Tæknilega leyfilegur hámarksmassi á ás hliðarvagns:  ............................................... kg

2.1.4. L4e Hámarkshalli þegar tekið er af stað í brekku miðað við tæknilega leyfilegan 
hámarksmassa sem framleiðandi tilgreinir: ......................................................... % halli
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Liður nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

2.1.5. L4e Hámarksfarmmassi, gefinn upp af framleiðanda:  ...................................................... kg

2.1.8. L4e Massi valkvæðs búnaðar:  ........................................................................................... kg

2.2. Stærðarmörk ökutækis (heildarmál)

2.2.1. L4e Lengd: … mm

2.2.2. L4e Breidd: … mm

2.2.3. L4e Hæð: … mm

2.2.4. L4e Hjólhaf: .......... mm Hjólhaf hliðarvagns  (28): .......... mm

2.2.5. Sporvídd

2.2.5.1. L4e búið 
tvöföldum 
hjólum

Sporvídd að framan:  ...............................................................................................  mm.

2.2.5.2. L4e búið 
tvöföldum 
hjólum

Sporvídd að aftan:  ..................................................................................................  mm.

2.2.5.3. L4e Sporvídd hliðarvagns:  ............................................................................................  mm.

6. UPPLÝSINGAR UM NOTKUNARÖRYGGI

6.2. Hemlun, þ.m.t. læsivarin og sambyggð hemlakerfi

6.2.1. L4e Eiginleikar hemlanna, þ.m.t. upplýsingar og teikningar af skálum, diskum, slöngum, 
tegund og gerð hemlaskóa/-klossa og/eða hemlaborða, virkum hemlunaryfirborðum, 
radíus skála, skóa eða diska, massi skála, stillingarbúnaður, þeir hlutar áss/ása sem máli 
skipta, og fjöðrun, armar, fótstig  (4):  ..............................................................................

6.2.2. L4e Skýringarmynd af vinnsluhætti, lýsing og/eða teikning af hemlakerfinu, þ.m.t. smáatriði 
og teikningar af gírskiptingum og stjórnbúnaði ásamt stuttri lýsingu á raf- og/eða re-
feindaíhlutum sem eru notaðir í hemlakerfinu (4):  ...........................................................

6.2.2.1. L4e Hemlar að framan, aftan og á hliðarvagni, diska- og/eða skálahemlar (4):  .....................

6.2.2.2. L4e Stöðuhemlakerfi:  .............................................................................................................

6.2.2.3. L4e Viðbótarhemlakerfi:  ........................................................................................................

6.2.4. L4e Læsivarið/sambyggt hemlakerfi
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Liður nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

6.2.4.1. L4e Læsivarið hemlakerfi: já/nei/valkvætt (4)

6.2.4.2. L4e Sambyggt hemlakerfi: já/nei/valkvætt (4)

6.2.4.3. L4e Læsivarið hemlakerfi og sambyggt hemlakerfi: já/nei/valkvætt (4)

6.2.4.4. L4e Uppdráttur eða uppdrættir:  ..............................................................................................

6.2.5. L4e Vökvakerfisgeymir eða -geymar:  ....................................................................................

6.2.6. L4e Sérstakir eiginleikar hemlakerfisins eða -kerfanna:  .......................................................

6.2.6.1. L4e Hemlaskór og/eða -klossar (4):  ........................................................................................

6.2.6.2. L4e Borðar og/eða klossar (tilgreinið tegund, gerð, gæði efnis eða auðkennismerki):

6.2.6.3. L4e Hemlaarmar og/eða -fótstig (4):  .......................................................................................

6.2.6.4. L4e Annar búnaður (ef við á): teikning og lýsing:  .................................................................

6.5. Rúður, framrúðuþurrkur og -sprautur og afísingar- og móðuhreinsunarkerfi

6.5.1. Framrúða

6.5.1.1. L4e Efni sem eru notuð:  .........................................................................................................

6.5.1.2. L4e Uppsetningaraðferð:  ........................................................................................................

6.5.1.3. L4e Hallahorn:  .......................................................................................................................

6.5.1.4. L4e Fylgihlutir framrúðu og staðsetning þeirra ásamt stuttri lýsingu á rafmagns/
rafeindaíhlutum, ef einhverjir eru:  ..................................................................................

6.5.1.5. L4e Teikning af framrúðunni ásamt málum:  ..........................................................................

6.11. Uppsettur ljósa- og ljósmerkjabúnaður, þ.m.t. sjálfvirk kviknun ljósa

6.11.1. L4e Skrá yfir allan búnað (þar sem fram komi númer, tegund(-ir), gerð, 
gerðarviðurkenningarmerki íhluta, hámarksljósstyrkur háljóskera, litur, samsvarandi 
gaumbúnaður):  ................................................................................................................

6.11.2. L4e Skýringarmynd þar sem staðsetning ljósa- og ljósmerkjabúnaðar er sýnd:  ....................

6.11.3. L4e Hættuljósker:  ...................................................................................................................
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Liður nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

6.11.4. L4e Stutt lýsing á rafmagns- og/eða rafeindaíhlutum sem eru notaðir í ljósakerfinu og 
ljósmerkjakerfinu:  ...........................................................................................................

6.11.5. L4e Gefið upp eftirfarandi upplýsingar fyrir hvert ljósker og glitauga (skriflega og/eða með 
skýringarmynd):  ..............................................................................................................

6.11.5.1. L4e Teikning sem sýni stærð ljósflatar:  .................................................................................

6.11.5.2. L4e Aðferð til að skilgreina sýnilegt yfirborð í samræmi við lið 2.10 í reglugerð 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 48 (Stjtíð. ESB L 323, 
6.12.2011, bls. 46):  ..........................................................................................................

6.11.5.3. L4e Viðmiðunarás og viðmiðunarmiðja:  ...............................................................................

6.11.5.4. L4e Aðferð við notkun felliljóskera:  ......................................................................................

6.11.6. L4e Lýsing/teikning og gerð stillingarbúnaðar fyrir aðalljósker (þ.e. sjálfvirkur, handvirk 
þrepstilling og samfelld, handvirk stilling) (4):  ................................................................

6.11.6.1. L4e Stjórnbúnaður:  .................................................................................................................

6.11.6.2. L4e Viðmiðunarmerki:  ...........................................................................................................

6.11.6.3. L4e Merki til að gefa hleðsluástand til kynna:  .......................................................................

6.12. Útsýn aftur fyrir

6.12.1. Baksýnisspeglar (tilgreint fyrir hvern um sig)

6.12.1.1. L4e Teikning(-ar) til að aukenna spegilinn og sýna staðsetningu hans miðað við burðarvirki 
ökutækisins:  ....................................................................................................................

6.12.1.2. L4e Upplýsingar um aðferð við áfestingu, þ.m.t. og þá hluta burðarvirkis ökutækisins sem 
hann er festur á:  ...............................................................................................................

6.12.1.3. L4e Stutt lýsing á rafeindaíhlutum stillibúnaðar:  ...................................................................

6.12.2. L4e Búnaður til að auka sjónsvið, annar en speglar

6.12.2.1. L4e Lýsing á búnaðinum:  .......................................................................................................

6.12.2.2. L4e Þegar um er að ræða búnað sem samanstendur af myndavél og skjá: greiningarfjarlægð 
(mm), birtumunur, ljómasvið (e. luminance range), glýjuleiðrétting (e. glare 
correction), eiginleikar skjásins (svart-hvítur/litur (4)), endurtekningartíðni myndar, 
ljómasvið skjásins (4):  .....................................................................................................

6.12.2.3. L4e Nægilega nákvæmar teikningar til að unnt sé að bera kennsl á búnaðinn í 
heild, þ.m.t. leiðbeiningar um uppsetningu; sýna verður staðsetningu ESB-
gerðarviðurkenningarmerkisins á teikningunum:  ...........................................................
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Liður nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

6.14. Öryggisbelti og/eða annar aðhaldsbúnaður

6.14.1. L4e Fjöldi og staðsetning öryggisbelta og aðhaldsbúnaðar og sæta sem hægt er að nota þau 
við, vinsamlegast fyllið út töfluna hér á eftir:

(L = vinstra megin, R = hægra megin, C = fyrir miðju)

Fyrirkomulag öryggisbelta og tengdar upplýsingar

Merki um ESB-
heildar gerðar viður-

kenningu
Afbrigði, ef við á

Hæðarstillibúnaður fyrir 
belti (tilgreina skal já/nei/

valfrjálst)

Fyrsta 
sætaröð

C

L = vinstri, C = miðja, R = hægri

6.14.2. L4e Lýsing á sérstakri gerð öryggisbeltis þar sem ein festing er á sætisbaki eða er með 
búnaði sem dreifir orku:  ..................................................................................................

6.14.3. L4e Fjöldi og staðsetning festinganna:  ..................................................................................

6.14.4. L4e Stutt lýsing á rafmagns-/ rafeindaíhlutum:  .....................................................................

6.15. L4e Festingar fyrir öryggisbelti

6.15.1. L4e Ljósmyndir og/eða teikningar af yfirbyggingu þar sem fram kemur raunveruleg og virk 
staðsetning festinganna og mál þeirra, svo og staðsetning R-punktsins:  ........................

6.15.2. L4e Teikningar af festingunum og þeim hlutum burðarvirkis ökutækisins sem þær eru festar 
við (ásamt upplýsingum um eiginleika þeirra efna sem notuð eru):  ...............................

6.15.3. L4e Heiti beltisgerða  (14) sem heimilt er að setja á beltisfestingar ökutækisins:  ...................

Fyrirkomulag öryggisbeltafestinga og tengdar upplýsingar

Burðarvirki ökutækis

Sætisgrind

Staðsetning festingar

Miðjusæti { Neðri belta-
festingar

Efri beltafestingar

{ hægri 
vinstri

6.15.4. L4e Gerðarviðurkenningarmerki fyrir hverja staðsetningu:  ..................................................

6.15.5. L4e Sérstakur búnaður (t.d. sætishæðarstilling, spennibúnaður o.s.frv.):  ..............................

6.15.6. L4e Ljósmyndir og/eða teikningar af yfirbyggingu þar sem fram kemur raunveruleg og virk 
staðsetning festinganna og mál þeirra, svo og staðsetning R-punktsins:  ........................
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Liður nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

6.15.7. L4e Athugasemd:  ...................................................................................................................

6.16. Sæti (hnakkar og sæti)

6.16.1. L4e Sætafjöldi:  .......................................................................................................................

6.16.1.1. L4e Staðsetning og fyrirkomulag (8):  .....................................................................................

6.16.2. L4e Sætafyrirkomulag: sæti/hnakkar (4)

6.16.3. L4e Lýsing og teikningar af:  ..................................................................................................

6.16.3.1. L4e Sætunum og festingum þeirra:  ........................................................................................

6.16.3.2. L4e Stillibúnaðinum:  ..............................................................................................................

6.16.3.3. L4e Færslubúnaði og læsibúnaði:  ..........................................................................................

6.16.3.4. L4e Festingum sætisbelta sem eru hluti af sætisgrind:  ..........................................................

6.16.3.5. L4e Þeim hlutum ökutækisins sem notaðir eru sem festingar:  ..............................................

6.16.4. L4e Hnit eða teikning af R-punkti eða -punktum allra sæta í öllum stillingum:  ...................

6.16.4.1. L4e Ökumannssæti:  ................................................................................................................

6.16.4.2. L4e Öll önnur sæti: .................................................................................................................

6.16.5. L4e Hönnunarhalli sætisbaks:  ................................................................................................

6.16.6. L4e Mögulegar sætisstillingar:  ...............................................................................................

6.16.6.1. L4e Ökumannssæti:  ................................................................................................................

6.16.6.2. L4e Öll önnur sæti: .................................................................................................................

6.17. Stýrieiginleikar, beygjueiginleikar og snúningseiginleikar

6.17.1. L4e Skýringarteikning af stýriási/-ásum er sýnir stefnu stýrðu hjólanna gagnvart ökutækinu 
sjálfu:  ...............................................................................................................................

6.17.2. Gírskipting og stjórnkerfi stýrisbúnaðar

6.17.2.1. L4e Fyrirkomulag stýrisvélar (tilgreina fyrir framan og aftan):  ............................................

6.17.2.2. L4e Tenging út í hjól (einnig önnur en vélræn; tilgreinið fyrir framan og aftan):  ...........

6.17.2.2.1. L4e Stutt lýsing á rafmagns-/rafeindaíhlutum:  ......................................................................

6.17.2.3. L4e Skýringarmynd af stýrisvélinni:  ......................................................................................
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Liður nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

6.17.2.4. L4e Skýringarteikning(-ar) af stýrisbúnaði:  ...........................................................................

6.17.2.5. L4e Stillingarsvið og stillingaraðferð stýrisbúnaðar:  .............................................................

6.17.2.6. L4e Aðferð við aðstoð:  ...........................................................................................................

6.17.3. Hámarksstýrishorn hjólanna

6.17.3.1. L4e Til hægri:  ... gráður, fjöldi snúninga á stýrishjólinu (eða sambærilegar upplýsingar):

6.17.3.2. L4e Til vinstri:  ... gráður, fjöldi snúninga á stýrishjólinu (eða sambærilegar upplýsingar):

6.18. Hjólbarða-/hjólasamsetning:

6.18.1. Hjólbarðar:

6.18.1.1. Stærðarmerking

6.18.1.1.1. L4e Ás 1:  ................................................................................................................................

6.18.1.1.2. L4e Ás 2:  ................................................................................................................................

6.18.1.1.3. L4e Hjól á hliðarvagni:  ..........................................................................................................

6.18.1.2. L4e Lágmarksburðarstuðull:   ........................................ með hámarkshleðslu á hverju hjóli:  
............ kg

6.18.1.3. L4e Tákn fyrir flokk lágmarkshraða sem samræmist fræðilegum hámarkshönnunarhraða 
ökutækisins  .....................................................................................................................

6.18.1.4. L4e Loftþrýstingur í hjólbörðum sem framleiðandi mælir með:   ............ kPa

6.18.2. Hjól:

6.18.2.1. L4e Stærð felgu eða felgna:  ...................................................................................................

6.18.2.2. L4e Notkunarflokkar sem samrýmast ökutækinu:  .................................................................

6.18.2.3. L4e Nafngildi veltiummáls:  ...................................................................................................

6.20. Vernd ökumanns og farþega, þ.m.t. innréttingar og dyr á ökutækjum

6.20.3. Varnir fyrir ökumann og farþega innan ökutækis)

6.20.3.1. L4e Ljósmyndir, teikningar og/eða sundurgreind mynd af innréttingunum sem sýnir þá  
hluta sem eru í farþegarými og efni sem þeir eru úr (að frátöldum innri baksýnis-
speglum, fyrirkomulagi stjórntækja, sætum og aftari hluta þeirra), þaki og renniþaki, 
bakstoð: .. .........................................................................................................................

6.20.4. Höfuðpúðar

6.20.4.1. L4e Höfuðpúðar: sambyggðir/lausir/aðskildir (4)
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Liður nr. (Undir-)flokkar Nákvæmar upplýsingar

6.20.4.2. L4e Nákvæm lýsing á höfuðpúðanum þar sem tilgreint er sérstaklega hverrar gerðar 
bólsturefnið eða - efnin eru og, þegar það á við, staðsetning og eiginleikar brauta og 
festingarhluta fyrir þá gerð eða þær gerðir sæta sem sótt er um viðurkenningu á:  .........

6.20.4.3. L4e Þegar höfuðpúðinn er aðskilinn

6.20.4.3.1. L4e Nákvæm lýsing á þeim hluta burðarvirkisins sem festa á höfuðpúðann við:  .................

6.20.4.3.2. L4e Málsettar teikningar af einkennandi hlutum burðarvirkisins og höfuðpúðans:  ..............

7. UPPLÝSINGAR UM SMÍÐI ÖKUTÆKIS

7.4. Útstæðir hlutar

7.4.1. L4e Almennt yfirlit (teikningar eða ljósmyndir ásamt, ef þörf er á, upplýsingum um stærðir 
og/eða texta) þar sem sýnd er staða meðfylgjandi sniðmynda eða sjónarhorna allra hluta 
ytra byrðisins sem teljast mega hættulegir með tilliti til útstæðra hluta, t.d. og þar sem 
við á: stuðurum, gólflínu, dyra- og gluggastoðum, loftinntaksristum, vatnskassarist, 
rúðuþurrkum, vatnsrennum, handföngum, rennihurðabrautum, lokum, læsingum og 
hurðarlömum, krókum, lykkjum, vindum, skrautlistum, merkjum, táknmyndum og 
dældum ásamt öllum öðrum hlutum ytra borðsins sem líta má á sem hættulega (t.d. 
ljósabúnað):  .....................................................................................................................

7.7. Handföng og fóthvílur fyrir farþega

7.7.1. Handföng

7.7.1.1. L4e Fyrirkomulag: ól og/eða handfesta (4)

7.7.2. Fóthvílur

7.7.2.2. L4e Ljósmyndir og/eða teikningar sem sýna staðsetningu og smíði:  ....................................
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24. viðbætir

Yfirlýsing framleiðanda fyrir ökutæki með nothæfisstig sem breyta má úr undirflokki (L3e/L4e)-A2 yfir í 
undirflokk (L3e/L4e)-A3 og öfugt

Yfirlýsing framleiðanda um breytingu á eiginleikum bifhjóla ((L3e/L4e)-A2 yfir í (L3e/L4e)-A3  
og öfugt

Tilhlýðilega	útfyllt	útgáfa	af	þessari	yfirlýsingu	skal	fylgja	með	í	upplýsingamöppunni.

Undirritaður: [  .............................................................................................................................(fullt nafn og staða)]

0.4. Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda:  ........................................................................................

0.4.2  Heiti og heimilisfang fulltrúa framleiðandans (ef einhver) (0):  ...............................................................

Lýsir	yfir	að

(L3e/L4e)-A2 eða (L3e/L4e)-A3 (1) bifhjólið:

0.1. Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda):  .....................................................................................................

0.2. Gerð (5):  ....................................................................................................................................................

0.2.1. Afbrigði (5):  ..............................................................................................................................................

0.2.2. Útfærsla (5):  ..............................................................................................................................................

0.2.3. Verslunarheiti (ef til er(u)):  ......................................................................................................................

0.3. Flokkur,	undirflokkur	og	undirflokkur	undirflokks	ökutækis	(6):  ............................................................

3.2.2.1.	 Auðkenningarnúmer	hugbúnaðar	fyrir	stýribúnað	aflrásar/rafstýringareiningar	(1): .... og sannprófunar-
númer kvörðunar:  .....................................................................................................................................

er tæknilega hæft til umbreytingar yfir í  (L3e/L4e)-A2 eða (L3e/L4e)-A3 (1) ökutækið sem er auðkennt hér 
á eftir:

0.2. Gerð (5):  ....................................................................................................................................................

0.2.1. Afbrigði (5):  ..............................................................................................................................................

0.2.2. Útfærsla (5):  ..............................................................................................................................................

0.2.3. Verslunarheiti (ef til er(u)):  ......................................................................................................................

0.3. Flokkur,	undirflokkur	og	undirflokkur	undirflokks	ökutækis	(6):  ............................................................

1. Gerðarviðurkenningarnúmer, ef það fyrir hendi:  .....................................................................................

1.1. Gerðarviðurkenning,	útgefin	(dags,	ef	það	liggur	fyrir):	..........................................................................

3.2.2.1.  Auðkennisnúmer	hugbúnaðar	stýribúnaðar	aflrásar/rafstýringareiningar:	...........	og	sannprófunarnúmer	
kvörðunar:  ................................................................................................................................................
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Með eftirfarandi tæknilega eiginleika:

Almennir smíðaeiginleikar

1.8.  Yfirlýstur	hámarkshönnunarhraði	ökutækis:	......................................................................	km/klst.

1.9.  Hámarksnettóafl:	.................	kW	(við	.................	mín–1) (1)

1.10.  Hlutfall:	hámarksnettóafl/massi	ökutækisins	tilbúins	til	aksturs:	……	kW/kg

Vistvænleiki

4.0.2.   Hljóðstig mælt samkvæmt (2) (3): ….............................................................................................

4.0.2.1. Í kyrrstöðu: .............. dB(A) við snúningshraðann: ...................... mín-1

4.0.2.2. Á ferð: … dB(A)

8.7.3.  Losun	með	útblæstri	mæld	samkvæmt	(2) (4):  …...................................................................................

8.7.3.1. Prófun I: losun frá endaröri eftir kaldræsingu, ásamt spillistuðli:

 CO:	 ......................... mg/km

 THC:  ....................... mg/km

 NMHC:  ................... cmg/km (0)

 NOx:	 ....................... mg/km

 HC+NOx:	 ............ mg/km (0)

 PM:  ......................... mg/km (0)

8.7.3.2. Prófun II: losun frá endaröri við (aukinn) lausagang og hröðun:

  HC: ................. milljónarhluti við eðlilegan lausagang og: ................. milljónarhluti við hraðan 
lausagang

  CO:	.................	%	rúmmáls	við	eðlilegan	lausagang	og	.................	%	rúmmáls	við	hraðan	lausagang

8.7.3.2.1.	Leiðréttur	gleypnistuðull	reyks:	...	m-1

Orkunýtni

8.7.4. CO2 útblástur (0):  .......................................  g/km

8.7.5. Eldsneytisnotkun (0):  .................................  l/kg/100 km

8.7.6. Orkunotkun	(0):  ......................................... 	Wh/km

8.7.7. Drægi á rafmagni (0):  ................................  km

með því að breyta eftirfarandi íhlutum, hlutum, hugbúnaði, o.s.frv.:  ..................................................................

 

Staður: ………………… Dags: …………………

Undirskrift: …………… Nafn og staða innan fyrirtækisins: …………………
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______________

Skýringar við 24. viðbæti

(Neðanmálsgreinar	og	skýringar	komi	ekki	fram	í	yfirlýsingu	framleiðanda)

(0) Fyllið ekki út færsluna ef hún á ekki við.

(1)  Strikið	yfir	það	sem	ekki	á	við	(óþarfi	að	strika	yfir	þegar	fleiri	en	ein	færsla	á	við).	

(2) Númer framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar og nýjustu framseldrar reglugerðar framkvæmda-
stjórnarinnar til breytinga, sem eiga við um gerðarviðurkenninguna. Ef um er að ræða framselda reglugerð sem 
kemur	til	framkvæmda	í	tveimur	eða	fleiri	áföngum	skal	einnig	tilgreina	um	hvaða	áfanga	og/eða	kóða	er	að	ræða.	
Í staðinn má gefa upp númer viðeigandi reglugerðar efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu.

(3) Námundað að næstu heilu tölu.

(4) Námundað að næsta þúsundahluta fyrir g/km og g/mín, að næsta tugahluta fyrir % og að næsta hundraðshluta fyrir 
% rúmmáls.

(5)  Tilgreinið gerð-afbrigði-útfærslu alstafakóða fyrir hverja gerð, hvert afbrigði og hverja útfærslu eins og fram kemur 
í lið 2.3 í B-hluta I. viðauka.

(6) Flokkað	skv.	4.	gr.	og	I.	viðauka	við	reglugerð	(ESB)	nr.	168/2013	og	skal	kóðinn	tilgreindur,	t.d.	„L3e-A2“	fyrir	
bifhjól	með	miðlungsafli.

_________
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25. viðbætir

Yfirlýsing framleiðanda um ráðstafanir gegn óheimilum breytingum á aflrásum

1. Yfirlýsing	framleiðanda	ökutækisins	um	ráðstafanir	gegn	óheimilum	breytingum	á	aflrásum:

— að	setja	ekki	á	markað	víxlanlega	íhluti	sem	gætu	gert	það	að	verkum	að	afköst	knúningseininga	verði	meiri	
en	viðeigandi	er	fyrir	viðkomandi	(undir)flokk,

— að breytingar sem framleiðandi greiðir fyrir skuli ekki auka afköst knúningseininga ökutækisins,

— um breytingar og útskiptanleika hluta og íhluta

Yfirlýsing framleiðanda um að setja ekki á markað víxlanlega íhluti sem gætu gert það að verkum 
að afköst knúningseininga verði meira en viðeigandi er fyrir viðkomandi (undir)flokk

Tilhlýðilega	útfyllt	útgáfa	af	þessari	yfirlýsingu	skal	fylgja	með	í	upplýsingamöppunni.

0.4. Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda:  ................................................................................................

0.4.2. Nafn og heimilisfang fulltrúa framleiðandans (ef einhver) (0):  ........................................................................

Lýsir	hér	með	yfir:

Að því er varðar ökutæki í flokki  L1e/L2e, (L3e/L4e)-A1/(L3e/L4e)-A2/L6e/L7e (1):

0.1 Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda):  ..............................................................................................................

0.2. Gerð (4):  ............................................................................................................................................................

0.2.1. Afbrigði,	eitt	eða	fleiri	(4):  ................................................................................................................................

0.2.2. Útfærsla eða útfærslur (4): .................................................................................................................................

0.2.3 Verslunarheiti (ef til er(u)):  ...............................................................................................................................

0.3. Flokkur,	undirflokkur	og	undirflokkur	undirflokks	ökutækis	(5):  .....................................................................

Mun ekki setja ekki á markað víxlanlega íhluti sem geta gert það að verkum að afköst knúningseininga 
verði meiri en viðeigandi er fyrir viðkomandi (undir)flokk,

og að

Breytingar sem framleiðandi greiðir fyrir að því er varðar eftirfarandi eiginleika:

a)  kveikineisti	frá	kveikjukerfi,	ef	við	á,

b)  eldsneytisgjafarkerfi	og	skammtari,

c)  loftinntakskerfi,	þ.m.t.	loftsía	eða	-síur	(breytingar	eða	fjarlæging)	

d)   fyrirkomulag	knúningsrafgeyma	eða	rafafls	til	rafhreyfils	eða	-hreyfla,	ef	við	á,

e)   aflrás,

f)  og	stýrieining	eða	-einingar	sem	stjórna	afköstum	knúningseiningar	fyrir	aflrásina.
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skulu samræmast kröfurnar sem mælt er fyrir um í lið 2.6 í II. viðauka við framselda reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 44/2014˙ (0) (2) (3)

Framleiðandinn, að því er varðar ökutæki í flokkum L3e-A2/L4e-A2/L7e (1) 

lýsir því yfir:

Breytingar og útskiptanleiki:

a) kveikineisti	frá	kveikjukerfi,	ef	við	á,

b) eldsneytisgjafarkerfi	og	skammtari,

c) loftinntakskerfi,	þ.m.t.	loftsía	eða	-síur	(breytingar	eða	fjarlæging)

d)  aflrásin,

e)  stýrieiningar	fyrir	afköst	knúningseiningarinnar	fyrir	aflrásina,

f) fjarlægingar	allra	íhluta	(vélrænna,	rafrænna,	í	burðarvirki,	o.s.frv.)	sem	takmarka	fullt	hreyfilálag	sem	leiðir	
til breytinga á afköstum knúningseiningar sem viðurkennd er í samræmi við A-hluta II. viðauka við reglugerð 
(ESB) nr. 168/2013

skulu samræmast kröfurnar sem mælt er fyrir um í lið 2.6 í II. viðauka við framselda reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 44/2014 (0) (4)

Staður: ………………    Dags: ………………

Undirskrift: ……………………    Nafn og staða innan fyrirtækisins: ……………

Afköst knúningseiningar

____________

Skýringar við 25. viðbæti

(Neðanmálsgreinar	og	skýringar	komi	ekki	fram	í	yfirlýsingu	framleiðanda)

(0) Fyllið ekki út færsluna ef hún á ekki við.

(1)  Strikið	yfir	það	sem	ekki	á	við	(óþarfi	að	strika	yfir	þegar	fleiri	en	ein	færsla	á	við).	

(2) Einungis	fyrir	bifhjól	í	flokki	L3e-A2	eða	L4e-A2.

(3) Einungis	fyrir	bifhjól	í	flokki	L7e.

(4)  Tilgreinið gerð-afbrigði-útfærslu alstafakóða fyrir hverja gerð, hvert afbrigði og hverja útfærslu eins og fram kemur 
í lið 2.3 í B-hluta I. viðauka.

(5) Flokkað	skv.	4.	gr.	og	I.	viðauka	við	reglugerð	(ESB)	nr.	168/2013	og	skal	kóðinn	tilgreindur,	t.d.	„L3e-A2“	fyrir	
bifhjól	með	miðlungsafli.

Skýringar við I. viðauka

(1) Fyrir	brunahreyfil.

(2) Flokkað	skv.	4.	gr.	og	I.	viðauka	við	reglugerð	(ESB)	nr.	168/2013	og	skal	kóðinn	tilgreindur,	t.d.	„L3e-A1E“	fyrir	
torfæruhjól	með	litlu	afli.

(3) Fyllið ekki út færsluna ef hún á ekki við.

(4)  Strikið	yfir	það	sem	ekki	á	við	(óþarfi	að	strika	yfir	þegar	fleiri	en	ein	færsla	á	við).	

(5)  Tilgreinið fyrirkomulagið með eftirfarandi stöfum: 
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— R: hægri hlið ökutækisins

— L:	vinstri	hlið	ökutækisins

— F:  framan á ökutækinu

— RE:  aftan á ökutækinu

 Dæmi um ökutæki með tveimur dyrum á vinstri hlið og einni á hægri hlið:

 2	L,	1R

(6)  Þetta	gildi	skal	reikna	með	(π	=	3,1416)	og	námunda	að	næsta	cm3.

(7) Tilgreinið vikmörkin.

(8)  Tilgreinið staðsetningu með eftirfarandi stöfum:

— rx:	númer	sætaraðar

— R: hægri hlið ökutækisins

— C: miðja ökutækisins

— L:	vinstri	hlið	ökutækisins

 Dæmi um ökutæki sem er með tveimur framsætum í fremstu röð, einu hægra megin og einu vinstra megin, og 
annarri röð með einu aftursæti fyrir miðju:

 r1:	1R,1L	r2:	1C

(9)  Tilgreinið tegund eldsneytis með eftirfarandi stöfum:

— P: bensín

— B5: dísilolía

— M: blanda

— LPG:	fljótandi	jarðolíugas

— NG: jarðgas

— BM: lífmetan

— E5: E5 bensín

— E10: E10 bensín

— E85: E85 etanól

— BD: lífdísilolía

— H2: vetni

— H2NG: blanda vetnis og jarðgass

— A: þrýstiloft

— O:	annað.

 Athugasemd:	Ökutæki	geta	notað	bæði	bensín	og	loftkennt	eldsneyti	en	ef	bensínkerfið	er	eingöngu	til	notkunar	í	
neyð eða til ræsingar og bensíngeymirinn tekur mest 5 lítra bensíns skal, með tilliti til prófunarinnar, litið á þau sem 
ökutæki sem eingöngu geta notað loftkennt eldsneyti.
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(10) Ökutæki	í	flokki	L	sem	eru	búin	innbyggðu	greiningarkerfi	skv.	21.	gr.	reglugerðar	(ESB)	nr.	168/2013.

(11)  ISO-staðall	 612/1978:1978	 Road	 vehicles	—	Dimensions	 of	motor	 vehicles	 and	 towed	 vehicles	—	 terms	 and	
definitions.

(12)  Þessa tölu skal námunda að næsta tíunda hluta úr millímetra.

(13)  Tilgreindar upplýsingar skulu veittar um öll fyrirhuguð afbrigði.

(14) „A“:	þriggja	festu	belti,

 „B“:	mjaðmarbelti,

 „S“:	belti	af	sérstakri	gerð	(gefa	skal	nákvæmar	upplýsingar	um	eiginleika	gerðarinnar	undir	,,Athugasemd“	í	lið	
6.15.7),

 „Ar“,	„Br“	eða	„Sr“:	belti	með	vinduhjóli,

 „Are“,	„Bre“	og	„Sre“:	belti	með	vinduhjóli	og	orkugleypibúnaði	á	a.m.k.	einni	beltafestingu.

(15) Tilgreinið staðsetningu miðju verksmiðjunúmers ökutækisins/lögböðinnar merkiplötu þess með eftirfarandi stöfum:

— R: hægri hlið ökutækisins

— C: miðja ökutækisins

— L:	vinstri	hlið	ökutækisins

— x:	 lárétt	 fjarlægð	 (í	mm)	 frá	 fremsta	 ás	 (með	 „-“	 (þ.e.	mínusmerki)	 á	 undan	 ef	 hún	 er	 staðsett	 framan	við	
framásinn)

— y: lárétt fjarlægð (í mm) frá lengdarmiðjulínu ökutækisins

— z:	fjarlægð	(í	mm)	frá	jörðu

— (r/o): hlutar sem þarf að fjarlægja eða opna til að komast að merkinu.

 Dæmi um verksmiðjunúmer ökutækis sem er fest hægra megin við aðalpústgrein bifhjóls, 500 mm aftan við 
framásinn, 30 mm frá miðlínunni og í 1100 mm hæð:

 H,	x500,	y30,	z1100

 Dæmi um lögboðna merkiplötu sem er fest á fjórhjól á hægri hlið ökutækisins, 100 mm framan við framásinn, 
950	mm	frá	lengdarmiðjulínu	ökutækisins	og	í	700	mm	hæð,	undir	vélarhlífinni:

 R,	x-100,	y950,	z700	(r/o)

(16) Bætið við númeri Euro-þrepsins og rittákninu sem samsvarar ákvæðunum sem beitt er við gerðarviðurkenningu.

(17)  Tilgreinið gerð-afbrigði-útfærslu alstafakóða fyrir hverja gerð, hvert afbrigði og hverja útfærslu eins og fram kemur 
í	lið	2.3	í	B-hluta	þessa	viðauka.	Nota	má	töfluna	sem	sýnd	er	í	lið	2.3.	í	B-hluta	þessa	viðauka	til	að	auðkenna	
afbrigði og útfærslur.

(18)  Ef um er að ræða fjölþrepa gerðarviðurkenningu skal gefa þessar upplýsingar fyrir hvert þrep. 

(19)  Gefið	þessar	upplýsingar	fyrir	hvern	íhlut	og	aðskilda	tæknieiningu	sem	er	sett	upp	í	ökutækinu	eða	kerfinu.

(20) Gefið	þessar	upplýsingar	fyrir	hvern	brunahreyfil,	rafhreyfil	og	blandaða	notkun.

(21)  Gefið	þessar	upplýsingar	fyrir	hverja	gerð	ökutækis.

(22) Fyrir	reiðhjól	með	fótstigum	skal	tilgreina	hámarkshraða	aðstoðar	frá	rafhreyflinum.
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(23)  Ásar	með	tvöföldum	hjólum/aflknúnir:

 F: að framan

 R: að aftan

 M: fyrir miðju (fyrir ökutæki með hliðarvagni)

 F og R: að framan og aftan

 Dæmi:

— tvöföld	hjól:	F	(tvöföld	hjól	að	framan	á	ökutæki	í	undirflokki	L5e-A)

— ásar	með	aflgjafa:	R	(aflás	að	aftan	fyrir	bifhjól	í	flokki	L3e-A1)

(24)  Tilgreinið	tegund	aflskiptingar	með	eftirfarandi	stöfum:

— M: beinskipting

— A: sjálfskipting

— C: stiglaus skipting.

— O:	önnur

— W:	hjólnafarhreyfill

(25) Fyrir	 blendingsökutæki	 sem	 hægt	 er	 að	 hlaða	 utan	 frá	 skal	 tilgreina	 „vegin,	 blönduð“	 gildi	 fyrir	 koltvísýring,	
eldsneytisnotkun og raforkunotkun.

(26)  Tilgreinið uppröðun strokka með eftirfarandi stöfum:

— LI:	í	röð

— V: V-laga

— O:	strokkar	liggja	á	hliðinni	(flöt	vél)

— S: eins strokks vél

 R:	hverfistimpilhreyfill.

(27) Ef	um	er	að	ræða	fleiri	en	einn	rafhreyfil	skal	tilgreina	summu	allra	hreyflanna.

(28) Tilgreinið langsum fjarlægð milli framássins og áss hliðarvagnsins.

(29)  Einungis	fyrir	þjöppukveikjuhreyfla.

_________
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II. VIÐAUKI

Sniðmát fyrir yfirlýsingar framleiðanda um endingarprófanir og heilleika burðarvirkis ökutækja

1. Almennar kröfur

1.1. Framleiðandi ökutækisins skal, í samræmi við 2. mgr. 22. gr. reglugerðar (ESB) nr. 168/2013, leggja fram 
undirritaða	yfirlýsingu	(sjá	fyrirmynd	í	lið	1.3)	til	staðfestingar	á	því	að	hvert	ökutæki	skal	virka	eins	og	því	er	
ætlað	yfir	allan	eðlilegan	endingartíma	þess,	 sé	það	notað	við	eðlilegar	aðstæður	og	haldið	við	 í	 samræmi	við	
fyrirmæli framleiðandans og að ending kerfa, hluta og búnaðar sem eru nauðsynleg vegna notkunaröryggis sé 
tryggð með viðeigandi prófunum og beitingu góðra, verkfræðilegra starfsvenja.

1.2. Framleiðandi ökutækisins skal, í samræmi við lið 1.1 í XIX. viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(ESB)	nr.	3/2014,	leggja	fram	undirritaða	yfirlýsingu	(sjá	fyrirmynd	í	lið	1.4)	til	staðfestingar	á	því	að	öll	ökutæki	
skuli	byggð	á	viðeigandi	hátt	og	að	gerð	ökutækisins	hafi	verið	hönnuð	til	að	vera	nægjanlega	sterkbyggð	til	að	
þola	fyrirhugaða	notkun	yfir	allan	endingartíma	þess.

1.3. Fyrirmynd	 að	 yfirlýsingu	 framleiðanda	 um	 endingarprófun	 (V.	 viðauki	 við	 framselda	 reglugerð	 framkvæmda-
stjórnarinnar (ESB) nr. 3/2014)

Yfirlýsing framleiðanda um endingarprófun (V. viðauki við framselda reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 3/2014)

Tilhlýðilega	útfyllt	útgáfa	af	þessari	yfirlýsingu	skal	fylgja	með	í	upplýsingamöppunni.

Undirritaður: [  ........................................................................................................................ (fullt nafn og staða)]

 Heiti og heimilisfang framleiðanda:  ..........................................................

 Nafn og heimilisfang fulltrúa framleiðandans (ef einhver):  ......................................

Vottar hér með að ökutækin:

0.1. Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda):  ..........................................................................................................

0.2. Gerð (1):  .........................................................................................................................................................

0.2.1.  Afbrigði (1):  .................................................................................................................................................

0.2.2.  Útgáfa (útgáfur) (1):  .....................................................................................................................................

0.2.3. Verslunarheiti (ef til er(u)):  ..........................................................................................................................

0.3. Flokkur,	undirflokkur	og	undirflokkur	undirflokks	ökutækis	(2):  ................................................................

sem	leitað	er	eftir	gerðarviðurkenningu	fyrir	skal	standast	eðlilega	fyrirhugaða	notkun	yfir	minnst	…	km	ekna	
vegalengd	innan	fimm	ára	frá	fyrstu	skráningu,	með	tilliti	til	reglulegs	og	áætlaðs	viðhalds	og	stillinga	sérstaks	
búnaðar sem lýst er á skýran og afdráttarlausan hátt í notendahandbókinni sem fylgir með ökutækjunum.

Undirritaður staðfestir enn fremur að ending þeirra kerfa, hluta og búnaðar sem nauðsynleg eru fyrir 
notkunaröryggi er tryggð með viðeigandi prófunum og beitingu góðra verkfræðilegra starfsvenja.

Yfirlýsing	þessi	hefur	engin	áhrif	á	neina	ábyrgð	á	ökutækinu.

Staður: … Dags: …

Undirskrift: … Nafn og staða innan fyrirtækisins: …
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1.4. Fyrirmynd	að	yfirlýsingu	framleiðanda	um	heilleika	burðarvirkis	(liður	1.1	í	XIX.	viðauka	við	framselda	reglugerð	
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 3/2014)

Yfirlýsing framleiðanda um heilleika burðarvirkis (XIX. viðauki við framselda reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 3/2014)

Tilhlýðilega	útfyllt	útgáfa	af	þessari	yfirlýsingu	skal	fylgja	með	í	upplýsingamöppunni.

Undirritaður: [  ........................................................................................................ (fullt nafn og staða)]

 Heiti og heimilisfang framleiðanda: .......................................................

 Nafn og heimilisfang fulltrúa framleiðandans (ef einhver) (1):  ........................................

Vottar hér með að ökutækin:

0.1. Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda):  .....................................................................................

0.2. Gerð (1):  ..............................................................................................................................

0.2.1. Afbrigði,	eitt	eða	fleiri	(1):  .....................................................................................................

0.2.2. Útfærsla eða útfærslur (1):  .................................................................................................

0.2.3. Verslunarheiti (ef til er(u)):  ....................................................................................................

0.3. Flokkur,	undirflokkur	og	undirflokkur	undirflokks	ökutækis	(2): .................................................

sem	leitað	er	eftir	gerðarviðurkenningu	fyrir	skal	standast	eðlilega	fyrirhugaða	notkun	yfir	minnst	…	km	ekna	
vegalengd	innan	fimm	ára	frá	fyrstu	skráningu,	með	tilliti	til	reglulegs	og	áætlaðs	viðhalds	og	stillinga	sérstaks	
búnaðar sem lýst er á skýran og afdráttarlausan hátt í notendahandbókinni sem fylgir með ökutækjunum.

Undirritaður staðfestir enn fremur að ending þeirra kerfa, hluta og búnaðar sem nauðsynleg eru fyrir 
notkunaröryggi er tryggð með viðeigandi prófunum og beitingu góðra verkfræðilegra starfsvenja.

Yfirlýsing	þessi	hefur	engin	áhrif	á	neina	ábyrgð	á	ökutækinu.

Staður: … Dags: …

Undirskrift: … Nafn og staða innan fyrirtækisins: …

___________

Skýringar við II. viðauka

(Neðanmálsgreinar	og	skýringar	komi	ekki	fram	í	yfirlýsingum	framleiðanda)

(1)  Tilgreinið gerð-afbrigði-útfærslu alstafakóða fyrir hverja gerð, hvert afbrigði og hverja útfærslu eins og fram kemur 
í lið 2.3 í B-hluta I. viðauka. Nota	má	töfluna	í	lið	2.2.	í	B-hluta	I.	viðauka	til	að	auðkenna	afbrigði	og	útfærslur.

(2) Flokkað	skv.	4.	gr.	og	I.	viðauka	við	reglugerð	(ESB)	nr.	168/2013	og	skal	kóðinn	tilgreindur,	t.d.	„L3e-A1E“	fyrir	
torfæruhjól	með	litlu	afli.

__________
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III. VIÐAUKI

Sniðmát fyrir vottorð framleiðanda til sönnunar á að farið sé að kröfum gerðarviðurkenningary
firvaldsins um aðgang að upplýsingum úr innbyggðum greiningarkerfum og að upplýsingum um 

viðgerðir og viðhald ökutækja

1.  Framleiðandi ökutækisins skal, í samræmi við 8. mgr. 57. gr. reglugerðar (ESB) nr. 168/2013, leggja fram 
vottorðin	sem	veita	sönnun	fyrir	því	að	farið	sé	að	kröfum	viðurkenningaryfirvaldsins	um	aðgang	að	upplýsingum	
um	innbyggð	greiningarkerfi	ökutækja	og	um	viðgerðir	og	viðhald	þeirra	og	skulu	þau	vera	á	því	formi	sem	sett	
er fram í 2. og 3. lið.

1.1.  Vottorðin skulu bera tilvísunarnúmer sem umsækjandi ákveður.

2.  Vottorð	framleiðanda	um	aðgang	að	innbyggða	greiningarkerfinu	(	I.	áfanga)	og	að	upplýsingum	um	viðgerðir	og	
viðhald ökutækja.

2.1.  Sniðmát	 fyrir	 vottorð	 framleiðanda	 um	 aðgang	 að	 innbyggðu	 greiningarkerfi	 ökutækja	 (I.	 áfanga)	 og	 að	
upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja.

Vottorð framleiðanda um aðgang að innbyggðu greiningarkerfi ökutækja (I. áfanga) og 
að upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja.

Tilhlýðilega útfyllt útgáfa af þessu vottorði skal fylgja með í upplýsingamöppunni.

 Tilvísunarnúmer:  .........................

Undirritaður: [  ..............................................................................................................(fullt nafn og staða)]

Heiti og heimilisfang framleiðanda:  ..............................................................

Nafn og heimilisfang fulltrúa framleiðandans (ef einhver) (1):  ................................................

Vottar hér með að:

hann	veitir	aðgang	að	innbyggðu	greiningarkerfi	ökutækisins	og	að	upplýsingum	um	viðgerðir	og	viðhald	
ökutækisins í samræmi við

— Ákvæði	XV.	kafla	reglugerðar	(ESB)	nr.	168/2013

að	því	er	varðar	gerðir	ökutækis,	hreyfils	og	mengunarvarnarbúnaðar	sem	talin	eru	upp	í	1. viðbót við þetta 
vottorð.

Eftirfarandi	undanþága	gildir:	yfirfærslukerfi.	(1)

Aðalvefsetrin þar sem hægt er að nálgast viðeigandi upplýsingar og sem hér með er vottað að eru í 
samræmi við ofangreind ákvæði eru talin upp í 2. viðbót við þetta vottorð, ásamt samskiptaupplýsingum 
um fulltrúa framleiðanda sem skráður er í 3. viðbót við þetta vottorð og sem undirritar hér að neðan.

Ef við á: Framleiðandinn vottar hér með einnig að hafa uppfyllt skylduna sem kveðið er á um í 8. mgr. 57. 
gr. reglugerðar (ESB) nr. 168/2013 um að veita viðeigandi upplýsingar vegna fyrri viðurkenninga þessara 
ökutækjagerða	eigi	síðar	en	sex	mánuðum	eftir	dagsetningu	gerðarviðurkenningar.

Staður: … Dags: …

Undirskrift: … Nafn og staða innan fyrirtækisins: …

Viðbætur:

1 Skrá	yfir	gerðir	ökutækja,	hreyfla	og	mengunarvarnarbúnaðar

2 Slóðir á vefsetur

3 Samskiptaupplýsingar
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2.1.1.  Sniðmát	 fyrir	 1.	 viðbót	 við	 vottorð	 framleiðanda	 um	aðgang	 að	 innbyggðu	greiningarkerfi	 (I.	 áfanga)	 og	 að	
upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja

1. viðbót

við

Vottorð framleiðanda með tilvísunarnúmeri  ….................. um aðgang að innbyggðu 
greiningarkerfi ökutækis (I. áfanga) og að upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækis

 Skrá yfir gerðir ökutækja:

0.2. Gerð (2):  ................................................................................................................................

0.2.1. Afbrigði,	eitt	eða	fleiri	(2):  .......................................................................................................

0.2.2. Útfærsla eða útfærslur (2):  ...................................................................................................

0.2.3. Verslunarheiti (ef til er(u)):  ......................................................................................................

0.3. Flokkur,	undirflokkur	og	undirflokkur	undirflokks	ökutækis	(3):  ...................................................

1. Gerðarviðurkenningarnúmer ásamt númeri rýmkunar (ef það liggur fyrir):  ...................................

1.1. Gerðarviðurkenning,	útgefin	(dags,	ef	það	liggur	fyrir):	 ..............................................................

 Skrá yfir gerðir hreyfla:

3. Kóði	fyrir	brunahreyfil/rafhreyfil/blandaða	notkun		(1):  ...............................................................

3.1. Gerðarviðurkenningarnúmer, ef það fyrir hendi:  ........................................................................

3.2. Gerðarviðurkenning,	útgefin	(dags,	ef	það	liggur	fyrir):	 ..............................................................

 Skrá yfir gerðir mengunarvarnarbúnaðar

0.7. Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda):  .................................................................................

0.8. Gerð (1):  ................................................................................................................................

0.8.1. Verslunarheiti (ef til er(u)):  ......................................................................................................

0.8.2. Gerðarviðurkenningarnúmer ásamt númeri rýmkunar (ef það liggur fyrir):  ...................................

0.8.3. Gerðarviðurkenning,	útgefin	(dags,	ef	það	liggur	fyrir):	 ..............................................................

2.1.2.  Sniðmát	 fyrir	 2.	 viðbót	 við	 vottorð	 framleiðanda	 um	aðgang	 að	 innbyggðu	greiningarkerfi	 (I.	 áfanga)	 og	 að	
upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja

2. viðbót

við

Vottorð framleiðanda með tilvísunarnúmeri  ….................. um aðgang að innbyggðu 
greiningarkerfi ökutækis (I. áfanga) og að upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækis

Vefföng vefsetra sem um getur í þessu vottorði:

   ................................................................................................................................................

   ................................................................................................................................................

   ................................................................................................................................................



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 27/1932 12.5.2016

2.1.3.  Sniðmát	 fyrir	 3.	 viðbót	 við	 vottorð	 framleiðanda	 um	aðgang	 að	 innbyggðu	greiningarkerfi	 (I.	 áfanga)	 og	 að	
upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja

3. viðbót

við

Vottorð framleiðanda með tilvísunarnúmeri  ….................. um aðgang að innbyggðu 
greiningarkerfi ökutækis (I. áfanga) og að upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækis

Samskiptaupplýsingar fulltrúa framleiðandans sem vísað er til í þessu vottorði

   ................................................................................................................................................

   ................................................................................................................................................

   ................................................................................................................................................

3.  Fyrir	 ökutæki	 sem	 samræmast	 	 II.	 áfanga	 innbyggða	 greiningarkerfisins	 eins	 og	 um	 getur	 í	XII.	 áfanga	 við	
framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 44/2014, getur framleiðandinn valið að fylla út 
vottorðið sem sett er fram í lið 3.2 og bæta því við upplýsingamöppuna.

3.1.  Vottorðin skulu bera tilvísunarnúmer sem umsækjandi ákveður.

3.2.  Sniðmát	fyrir	vottorð	til	viðbótar	við	vottorð	framleiðanda	um	aðgang	að	innbyggðu	greiningarkerfi	(II.	áfanga)	
og að upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja

Vottorð framleiðanda um aðgang að innbyggðu greiningarkerfi ökutækis (I. áfanga) og að 
upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækis

Tilhlýðilega útfyllt útgáfa af þessu vottorði skal fylgja með í upplýsingamöppunni.

 Tilvísunarnúmer:  ...........................

Undirritaður:  .................................................................................................................  [(fullt nafn og staða)]

Heiti og heimilisfang framleiðanda:  ............................................................

Nafn og heimilisfang fulltrúa framleiðandans (ef einhver) (1):  .................................................

Vottar hér með að:

— ökutækjagerðir sem taldar eru upp í 1. viðbæti við þetta vottorð samræmast ákvæðum 16. gr. og  
4. liðar 1. viðbætis XII. viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 44/2014 
um	frammistöðu	innbyggða	greiningarkerfisins	við	notkun	við	öll	raunhæf,	fyrirsjáanleg	akstursskilyrði.

— teikningarnar með lýsingunum á nákvæmu tæknilegu viðmiðununum fyrir stighækkun teljara og 
nefnara hvers vaktara í 2. viðbót við þetta vottorð eru réttar og fullfrágengnar fyrir allar gerðir ökutækja 
sem vottorðið nær til.

Staður: … Dags: …

Undirskrift: … Nafn og staða innan fyrirtækisins: …

Viðbætur:

—  Skrá	yfir	gerðir	ökutækja	sem	þetta	vottorð	nær	til.

—  teikning(-ar) með lýsingum á nákvæmu tæknilegu viðmiðununum fyrir stighækkun teljara og nefnara 
hvers vaktara ásamt teikning(-um) sem sýna hvernig gera á teljara, nefnara og almennan nefnara 
óvirka.
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3.2.1.  Sniðmát	 fyrir	1.	viðbót	við	vottorð	 framleiðanda	um	aðgang	að	 innbyggðu	greiningarkerfi	 (II.	 áfanga)	og	að	
upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja

1. viðbót

við

Vottorð framleiðanda með tilvísunarnúmeri  ….................. um aðgang að innbyggðu 
greiningarkerfi ökutækis (II. áfanga) og að upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækis

Skrá	yfir	gerðir	ökutækja:

0.2. Gerð (2):  ................................................................................................................................

0.2.1. Afbrigði,	eitt	eða	fleiri	(2):  .......................................................................................................

0.2.2. Útfærsla eða útfærslur (2):  ...................................................................................................

0.2.3. Verslunarheiti (ef til er(u)):  ......................................................................................................

0.3. Flokkur,	undirflokkur	og	undirflokkur	undirflokks	ökutækis	(3):  ...................................................

1. Gerðarviðurkenningarnúmer, ef það fyrir hendi:  ........................................................................

1.1. Gerðarviðurkenning,	útgefin	(dags,	ef	það	liggur	fyrir):	 ..............................................................

3.2.2.  Sniðmát fyrir 2. viðbót við vottorð framleiðanda um að farið sé að kröfum um frammistöðu innbyggða 
greiningarkerfisins	við	notkun.

2. viðbót

við

Vottorð framleiðanda með tilvísunarnúmeri  ….................. um aðgang að innbyggðu 
grein ingar kerfi ökutækis (II. áfanga) og að upplýsingum um viðgerðir og viðhald 

ökutækis

—  teikning(-ar) með lýsingum á nákvæmu tæknilegu viðmiðununum fyrir stighækkun teljara og nefnara 
hvers vaktara ásamt teikning(-um) sem sýna hvernig gera á teljara, nefnara og almennan nefnara óvirka.  ....

   ................................................................................................................................................
 

   ................................................................................................................................................

 

_____________

Skýringar við III. viðauka

(Neðanmálsgreinar	og	skýringar	komi	ekki	fram	í	yfirlýsingu	framleiðanda)

(1)	 Strikið	yfir	ef	það	á	ekki	við.

(2)  Tilgreinið gerð-afbrigði-útfærslu alstafakóða fyrir hverja gerð, hvert afbrigði og hverja útfærslu eins og fram kemur 
í lið 2.3 í B-hluta I. viðauka. Nota	má	töfluna	í	lið	2.2.	í	B-hluta	I.	viðauka	til	að	auðkenna	afbrigði	og	útfærslur.

(3) Flokkað	skv.	4.	gr.	og	I.	viðauka	við	reglugerð	(ESB)	nr.	168/2013	og	skal	kóðinn	tilgreindur,	t.d.	„L3e-A1E“	fyrir	
torfæruhjól	með	litlu	afli.

_________
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IV. VIÐAUKI

Sniðmát fyrir samræmisvottorð

SKRÁ	YFIR	VIÐBÆTA

Númer 
viðbætis Heiti viðbætis Bls.

1 Sniðmát fyrir samræmisvottorðið 136

2 Upplýsingar	og	færslur	sem	skulu	vera	í	samræmisvottorðum	sem	gefin	eru	út	í	
samræmi við sniðmátið sem sett er fram í IV. viðauka við tilskipun 2002/24/EB

144

0. Markmið

 Samræmisvottorðið	 gerir	 lögbærum	 yfirvöldum	 aðildarríkjanna	 kleift	 að	 skrá	 ökutæki	 án	 þess	 að	 krefja	
umsækjanda um að leggja fram viðbótartæknigögn. Í þessum tilgangi þarf samræmisvottorðið að innihalda:

a) verksmiðjunúmer ökutækisins,

b) nákvæmar upplýsingar um tæknilega eiginleika ökutækisins (t.d. er ekki heimilt að nefna svið fyrir gildi í 
færslunum).

1. Almennar kröfur

1.1. Framleiðandi ökutækisins skal, í samræmi við 1. mgr. 38. gr. reglugerðar (ESB) nr. 168/2013, leggja fram 
samræmis vottorð fyrir hvert ökutæki í þeirri framleiðsluröð gerðarinnar sem hefur verið samþykkt, og er sniðmát 
þess sett fram í 1. viðbæti.

1.2. Samræmisvottorðið skal vera í tveimur hlutum.

a)	 Í	1.	lið	er	að	finna	samræmisyfirlýsingu	framleiðandans. Til eru mismunandi sniðmát fyrir 1. lið eftir því um 
hvaða ökutæki er að ræða, eins og tilgreint er í 2. lið,

b) í 2. lið er tæknilýsing á helstu eiginleikum ökutækisins. Fyrirmyndin að 2. lið er sú sama fyrir alla ökutækja-
flokka.	Ekki	þarf	að	fylla	út	þær	færslur	sem	ekki	gilda	um	vottaða	ökutækið.

1.3. Samræmisvottorðið skal ekki vera stærra en A4 (210 × 297 mm).

1.4	 Allar	 upplýsingar	 á	 samræmisvottorðinu	 skulu	 gefnar	 á	 formi	 stafa	 í	 ISO-staðlaröð	 8859	 (samræmisvottorð	
gefin	út	á	búlgörsku	með	kýríllísku	letri	og	samræmisvottorð	gefin	út	á	grísku	með	grísku	letri)	og	arabískum	
tölustöfum.

1.5. Með	fyrirvara	um	ákvæði	í	b-lið	0.	liðar	skulu	gildin	og	einingarnar	sem	vísað	er	til	í	2.	lið	vera	þau	sem	gefin	
eru upp í gerðarviðurkenningarskjölum þessarar framkvæmdargerðar. Ef um er að ræða athugun á samræmi 
framleiðslu skulu gildin staðfest samkvæmt aðferðunum sem mælt er fyrir um í IV. viðauka við framselda 
reglugerð	framkvæmdastjórnarinnar	(ESB)	nr.	44/2014.	Leyfileg	vikmörk	er	þau	sem	eru	tilgreind	í	viðeigandi	
framseldum gerðum.

1.6. Framleiðandi	 ökutækisins	 skal	 leitast	 við	 að	 veita	 skráningaryfirvaldi	 aðildarríkisins	 sem	 framkvæmir	 fyrstu	
skráningu ökutækisins aðgang að rafrænni útgáfu af samræmisvottorðinu sem inniheldur nákvæmlega sömu 
upplýsingar og fram koma í samræmisvottorði ökutækisins.

1.7. Samræmisvottorð	 ökutækja	 í	 flokki	 L3	 með	 nothæfisstig	 sem	 breyta	 má	 á	 milli	 undirflokks	 (L3e/L4e)-A2	 og	
undirflokka	(L3e/L4e)-A3	í	samræmi	við	þá	verklagsreglu	sem	komið	var	á	með	4.	lið	III.	viðauka	við	framselda	
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 44/2014 skal innihalda gögnin um samskipan ökutækisins við enda 
framleiðslulínunnar í verksmiðjunni þegar það loks fær aðra af þeim tveimur samskipunum sem mögulegar eru. Að 
auki skal það innihalda tiltekin sérkenni samskipunar ökutækisins ef til þess kemur að því sé umbreytt eftir fyrstu 
skráningu, sem eru auðkennd sem samsvarandi umbreytta ökutækinu, ásamt færslu 8.1 til að skýrt komi fram að 
ökutækið	hentar	til	umbreytingar	á	nothæfisstigi.
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1.8. Viðeigandi upplýsingar og færslur í samræmisvottorðinu sem ekki eru á sniðmátinu sem sett er fram í IV. viðauka 
við	tilskipun	2002/24/EB	skulu	skráðar	annars	vegar	í	færslu	nr.	04	„Ökutækjaflokkur“	og	nr.	50	„Athugasemdir“	
í	samræmisvottorðunum	sem	gefin	eru	út	í	samræmi	við	það	sniðmát,	eins	og	tilgreint	er	í	2.	viðbæti.

2. Sérákvæði

2.1. Fyrirmynd	A	að	samræmisvottorðinu	(fullbúin	ökutæki)	skal	ná	yfir	ökutæki	sem	hægt	er	að	nota	á	vegum	án	þess	
að	krafist	sé	frekari	viðurkenningar.

2.2. Fyrirmynd	 B	 að	 samræmisvottorðinu	 (fullbúin	 ökutæki	 í	 áföngum)	 skal	 ná	 yfir	 ökutæki	 sem	 einnig	 er	 hægt	
er	 að	nota	á	vegum	án	þess	að	krafist	 sé	 frekari	viðurkenningar	og	 sem	áður	hafa	gengist	undir	viðbótarþrep	
gerðarviðurkenningar.

 Þetta	er	venjuleg	niðurstaða	fjölþrepa	viðurkenningarferlis	(t.d.	flutningabifhjól	með	þremur	hjólum	(L5e-B)	sem	
smíðað er af framleiðanda á seinna þrepi, á undirvagni sem smíðaður er af öðrum ökutækjaframleiðanda).

 Lýsa	skal	aukabúnaði	sem	bætt	er	við	í	fjölþrepaferlinu	í	stuttu	máli	og	samræmisvottorðin	sem	fengin	voru	á	fyrri	
þrepum skulu fylgja með.

2.3. Líkan	C	af	samræmisvottorðinu	(ófullbúin	ökutæki)	skal	ná	til	ökutækja	sem	þurfa	eitt	þrep	til	viðbótar	 til	að	
fá viðurkenningu og er ekki hægt að skrá varanlega eða nota á vegum (t.d. þungt ökutæki á fjórum hjólum til 
sérstakra	nota	(L7e-CU	undirvagn).

3. Pappír og prentöryggisþættir til að komast hjá fölsunum

3.1. Samræmisvottorðið skal vera þannig gert að komið sé í veg fyrir hvers konar fölsun, í samræmi við 2. mgr. 38. gr. 
reglugerðar (ESB) nr. 168/2013. Í þeim tilgangi skal pappírinn sem er notaður í samræmisvottorðið vera varinn 
með vatnsmerki í formi skráðs merkis framleiðandans og með lituðum myndum.

3.2. Leyfilegt	er,	 í	 stað	krafnanna	sem	settar	eru	 fram	 í	 lið	3.1,	að	pappírinn	 í	 samræmisvottorðinu	sé	ekki	varinn	
af vatnsmerki í formi skráðs merkis framleiðandans. Ef svo er má bæta við lituðu myndirnar minnst einum 
viðbótarprentöryggisþætti	(t.d.	útfjólubláu	flúrljómandi	bleki,	prentlit	sem	ræðst	af	sjónarhorni,	prentlit	sem	ræðst	
af hitastigi, örprentun, bakgrunnsmunsturprentun, regnbogaprentun, leysigreypingu, sérhönnuðum almyndum, 
breytilegum leysismyndum, myndum sem breytast eftir birtustigi, áþreifanlegu upphleyptu eða þrykktu 
kennimerki framleiðandans, o.s.frv.)

3.3. Framleiðendur mega leggja fram samræmisvottorðið með öðrum prentöryggisþáttum en þeim sem settir eru fram 
í liðum 3.1 og 3.2.

__________
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1. viðbætir

Sniðmát fyrir samræmisvottorðið

SAMRÆMISVOTTORÐ	SEM	FYLGIR	HVERJU	ÖKUTÆKI	ÚR	FRAMLEIÐSLURÖÐ	AF	GERÐ	SEM	HEFUR	
VERIÐ	VIÐURKENND

FYRIRMYND A — 1. liður

Hámarksstærð:	A4	(210	x	297	mm)	eða	brotið	saman	í	stærðina	A4

FULLBÚIN	ÖKUTÆKI

[Ár](0)(1) [Raðnúmer] (0)(1)

ESB-SAMRÆMISVOTTORÐ

Undirritaður: [  ................................................................................................................................... (fullt nafn og staða)]

vottar hér með að eftirfarandi fullbúið ökutæki:

0.1 Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda):

0.2. Gerð (5):  ...................................................................  (Gerð umbreytts ökutækis*(5)(3i)):  .....................................

0.2.1. Afbrigði (5):  .............................................................  (Afbrigði umbreytts ökutækis*(5)(3i)):  ...............................

0.2.2. Útfærsla(5):  ..............................................................  (Útfærsla umbreytts ökutækis*(5)(3i)):  ...............................

0.2.3. Verslunarheiti,	eitt	eða	fleiri	(ef	til	er(u)):	 ................  (Verslunarheiti umbreytts ökutækis*  (ef það er til staðar) 
                                                                                    (3i)):  .....................................................................................

0.3. Flokkur,	undirflokkur	og	undirflokkur	undirflokks	ökutækis	(6):	…........	(Flokkur,	undirflokkur	og	undirflokkur	
undirflokks	umbreytts	ökutækis*(6)(3i)) ..................................................................................................................

0.4. Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda:  ......................................................................................................

0.4.2. Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda (ef einhver)(3):  ..............................................................

0.5.1. Staðsetning lögboðinnar merkiplötu framleiðanda (7) (8): ......................................................................................

0.5.2. Áfestingaraðferð lögboðinnar merkiplötu eða -platna framleiðanda:  ....................................................................

0.6. Staðsetning verksmiðjunúmers ökutækis(7):  ..........................................................................................................

1. Verksmiðjunúmer ökutækis:  ...................................................................................................................................

er að öllu leyti í samræmi við þá gerð sem lýst er í ESB-gerðarviðurkenningunni ............................ (gerðarviður kenn-
ingarnúmer, ásamt númeri rýmkunar)	útgefið	hinn	....................................................	(útgáfudagur)	og

heimilt er að skrá það til frambúðar í aðildarríkjum þar sem hægri/vinstri (1)	handar	umferð	er	við	lýði	og	metrakerfið/
breska	mælieiningakerfið	(1) er notað við kvörðun hraðamæla (e).

(Staður) (Dagsetning) …  Undirskrift: …
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ATH:

— Ef þessi fyrirmynd er notuð fyrir gerðarviðurkenningu á ökutæki með undanþágu vegna nýrrar tækni eða 
nýrrar	hugmyndar	í	samræmi	við	40.	gr.	reglugerðar	(ESB)	nr.	168/2013	skal	yfirskrift	vottorðsins	vera	„ESB-
SAMRÆMISVOTTORÐ	TIL	BRÁÐABIRGÐA,	GILDIR	EINUNGIS	Á	YFIRRÁÐASVÆÐI	…	(MS)“	.	Í	titli	
bráðabirgðasamræmisvottorðsins	 skal	 einnig	koma	 fram	 í	 titlinum,	 í	 stað	orðanna	„FULLBÚIÐ	ÖKUTÆKI“,	
setningin:	„FYRIR	FULLBÚIN	ÖKUTÆKI	SEM	HLJÓTA	GERÐARVIÐURKENNINGU	VEGNA	BEITINGAR	
Á	ÁKVÆÐI	2.	MGR.	40.	GR.	REGLUGERÐAR	EVRÓPUÞINGSINS	OG	RÁÐSINS	(ESB)	NR.	168/2013	FRÁ	
15.	JANÚAR	2013	UM	VIÐURKENNINGU	Á	OG	MARKAÐSEFTIRLIT	MEÐ	VÉLKNÚNUM	ÖKUTÆKJUM	
Á	TVEIMUR	EÐA	ÞREMUR	HJÓLUM	OG	FJÓRHJÓLUM	(BRÁÐABIRGÐAVIÐURKENNING)“	í	samræmi	
við 7. mgr. 38. gr. reglugerðar (ESB) nr. 168/2013.

— Ef þessi fyrirmynd er notuð fyrir landsbundna gerðarvirðurkenningu fyrir litla framleiðsluröð ökutækja skv. 42. gr. 
reglugerðar	(ESB)	nr.	168/2013,	skal	koma	fram	í	titlinum,	í	stað	orðanna	„FULLBÚIÐ	ÖKUTÆKI“	setningin:	
„FYRIR	FULLBÚIN	ÖKUTÆKI	SEM	ERU	GERÐARVIÐURKENND	Í	LITLUM	FRAMLEIÐSLURÖÐUM“	
og nálægt henni skal koma fram árið og raðnúmer framleiðslunnar í samræmi við 8. mgr. 38. gr. reglugerðar (ESB) 
nr. 168/2013.
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SAMRÆMISVOTTORÐ	SEM	FYLGIR	HVERJU	ÖKUTÆKI	ÚR	FRAMLEIÐSLURÖÐ	AF	GERÐ	SEM	HEFUR	
VERIÐ	VIÐURKENND

FYRIRMYND B — 1. liður

Hámarksstærð:	A4	(210	x	297	mm)	eða	brotið	saman	í	stærðina	A4

FULLBÚIN	ÖKUTÆKI	Í	ÁFÖNGUM

[Ár](0)(1) [Raðnúmer](0)(1)

ESB-SAMRÆMISVOTTORÐ

Undirritaður: [  ................................................................................................................................... (fullt nafn og staða)]

vottar hér með að eftirfarandi fullbúið ökutæki í áföngum:

0.1 Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda):  ....................................................................................................................

0.2. Gerð (5):  ................................................................ (Gerð umbreytts ökutækis*(5)(3i)):  .........................................

0.2.1. Afbrigði (5):  .......................................................... (Afbrigði umbreytts ökutækis*(5)(3i)):  ...................................

0.2.2. Útfærsla(5):  ........................................................... (Útfærsla umbreytts ökutækis*(5)(3i)):  ...................................

0.2.3. Verslunarheiti,	eitt	eða	fleiri	(ef	til	er(u)):	 ............. (Verslunarheiti umbreytts ökutækis*  (ef það er til staðar)                 
                                                                                 (3i)):  ........................................................................................

0.3. Flokkur,	undirflokkur	og	undirflokkur	undirflokks	ökutækis	(6):	…........	(Flokkur,	undirflokkur	og	undirflokkur	
undirflokks	umbreytts	ökutækis*(6)(3i)) ..................................................................................................................

0.4. Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda:  ......................................................................................................

0.4.2. Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda (ef einhver)(3):  ..............................................................

0.5.1. Staðsetning lögboðinnar merkiplötu eða merkiplatna framleiðanda (7) (8):  ...........................................................

0.5.2. Áfestingaraðferð lögboðinnar merkiplötu eða -platna framleiðanda:  ....................................................................

0.6. Staðsetning verksmiðjunúmers ökutækis(7):  ..........................................................................................................

1. Verksmiðjunúmer ökutækis:  ...................................................................................................................................

hefur verið fullbúið í áföngum og breytt sem hér segir:  ...............................................................................................  og

er að öllu leyti í samræmi við þá gerð sem lýst er í ESB-gerðarviðurkenningunni (…gerðarviðurkenningarnúmer, 
ásamt númeri rýmkunar)	útgefið	hinn	(..........	útgáfudagur)	og

heimilt er að skrá það til frambúðar í aðildarríkjum þar sem hægri/vinstri (1)	handar	umferð	er	við	lýði	og	metrakerfið/
breska	mælieiningakerfið	(1) er notað við kvörðun hraðamæla (e).

(Staður) (Dagsetning) … Undirskrift: …

Fylgiskjal Samræmisvottorð frá fyrri þrepum.
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ATH:

— Ef þessi fyrirmynd er notuð fyrir gerðarviðurkenningu á ökutæki með undanþágu vegna nýrrar tækni eða 
nýrrar	 hugmyndar	 í	 samræmi	 við	 40.	 gr.	 reglugerðar	 (ESB)	 nr.	 168/2013	 skal	 yfirskrift	 vottorðsins	 vera	
„ESB-SAMRÆMISVOTTORÐ	 TIL	 BRÁÐABIRGÐA,	 GILDIR	 EINUNGIS	 Á	 YFIRRÁÐASVÆÐI	 …	
(MS)“	 .	 Í	 titli	 bráðabirgðasamræmisvottorðsins	 skal	 einnig	 koma	 fram	 í	 titlinum,	 í	 stað	 orðanna	 „FULLBÚIN	
ÖKUTÆKI	 Í	 ÁFÖNGUM“,	 setningin:	 „FYRIR	 FULLBÚIN	 ÖKUTÆKI	 Í	 ÁFÖNGUM	 SEM	 HLJÓTA	
GERÐARVIÐURKENNINGU	 VEGNA	 BEITINGAR	 Á	 ÁKVÆÐI	 2.	 MGR.	 40.	 GR.	 REGLUGERÐAR	
EVRÓPUÞINGSINS	OG	RÁÐSINS	(ESB)	NR.	168/2013	FRÁ	15.	JANÚAR	2013	UM	VIÐURKENNINGU	
Á	OG	MARKAÐSEFTIRLIT	MEÐ	VÉLKNÚNUM	ÖKUTÆKJUM	Á	TVEIMUR	EÐA	ÞREMUR	HJÓLUM	
OG	FJÓRHJÓLUM	(BRÁÐABIRGÐAVIÐURKENNING)“	í	samræmi	við	7.	mgr.	38.	gr.	reglugerðar	(ESB)	nr.	
168/2013.

— Ef þessi fyrirmynd er notuð fyrir landsbundna gerðarvirðurkenningu fyrir litla framleiðsluröð ökutækja skv. 
42.	gr.	 reglugerðar	 (ESB)	nr.	168/2013,	 skal	koma	fram	 í	 titlinum,	 í	 stað	orðanna	„FULLBÚIN	ÖKUTÆKI	Í	
ÁFÖNGUM“	setningin:	„FYRIR	FULLBÚIN	ÖKUTÆKI	Í	ÁFÖNGUM	SEM	ERU	GERÐARVIÐURKENND	
Í	 LITLUM	FRAMLEIÐSLURÖÐUM“	 og	 nálægt	 henni	 skal	 koma	 fram	 árið	 og	 raðnúmer	 framleiðslunnar	 í	
samræmi við 8. mgr. 38. gr. reglugerðar (ESB) nr. 168/2013.
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SAMRÆMISVOTTORÐ	SEM	FYLGIR	HVERJU	ÖKUTÆKI	ÚR	FRAMLEIÐSLURÖÐ	AF	GERÐ	SEM	HEFUR	
VERIÐ	VIÐURKENND

FYRIRMYND C — 1. liður

Hámarksstærð:	A4	(210	x	297	mm)	eða	brotið	saman	í	stærðina	A4

ÓFULLBÚIN	ÖKUTÆKI

ESB-SAMRÆMISVOTTORÐ

Undirritaður: [  ................................................................................................................................... (fullt nafn og staða)]

vottar hér með að eftirfarandi ófullbúið ökutæki:

0.1Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda):  ..........................................................................................................................

0.2. Gerð (5):  ..................................................................  (Gerð umbreytts ökutækis*(5)(3i)):  ......................................

0.2.1. Afbrigði (5):  ............................................................  (Afbrigði umbreytts ökutækis*(5)(3i)):  ................................

0.2.2. Útfærsla(5):  .............................................................  (Útfærsla umbreytts ökutækis*(5)(3i)):  ................................

0.2.3. Verslunarheiti,	eitt	eða	fleiri	(ef	til	er(u)):	 ...............  (Verslunarheiti umbreytts ökutækis* (ef það er til staðar)
(3i)):  .........................................................................

0.3. Flokkur,	undirflokkur	og	undirflokkur	undirflokks	ökutækis	(6):	…........	(Flokkur,	undirflokkur	og	undirflokkur	
undirflokks	umbreytts	ökutækis*(6)(3i)) ..................................................................................................................

0.4. Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda:  ......................................................................................................

0.4.2. Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda (ef einhver)(3):  ..............................................................

0.5.1. Staðsetning lögboðinnar merkiplötu eða merkiplatna framleiðanda (7) (8):  ...........................................................

0.5.2. Áfestingaraðferð lögboðinnar merkiplötu eða -platna framleiðanda:  ....................................................................

0.6. Staðsetning verksmiðjunúmers ökutækis(7):  ..........................................................................................................

1. Verksmiðjunúmer ökutækis:  ...................................................................................................................................

er að öllu leyti í samræmi við þá gerð sem lýst er í ESB-gerðarviðurkenningunni (…gerðarviðurkenningarnúmer, 
ásamt númeri rýmkunar)	útgefið	hinn	(..........	útgáfudagur)	og

er ekki hægt að skrá til frambúðar án frekari viðurkenninga.

(Staður) (Dagsetning) … Undirskrift: …

Fylgiskjal Samræmisvottorð frá fyrri þrepum.

2. liður

ÖKUTÆKJAFLOKKUR	L

(FULLBÚIN	ÖKUTÆKI,	FULLBÚIN	ÖKUTÆKI	Í	ÁFÖNGUM	OG	ÓFULLBÚIN	ÖKUTÆKI)

Almennir smíðaeiginleikar

1.3. Fjöldi ása:  ......................................................................   og hjóla:  .......................................................................

1.3.1. Ásar með tvöföldum hjólum (2)(3):  .........................................................................................................................

1.3.2. Aflásar(2):  ................................................................................................................................................................

6.2.4. Þróað	hemlakerfi:	ABS/CBS/bæði	ABS	og	CBS/ekkert	 (1)(3):  ..............................................................................
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Helstu mál

2.2.1.  Lengd:	………	mm

2.2.2.  Breidd: ……… mm

2.2.3.  Hæð: ……… mm

2.2.4.  Hjólhaf: ……… mm

2.2.4.1. Hjólhaf hliðarvagns(3a)(3k): … mm

2.2.5.  Sporvídd(3)

2.2.5.1. Sporvídd að framan(3c): ............... mm.

2.2.5.2. Sporvídd að aftan(3c): ............... mm.

2.2.5.3. Sporvídd með hliðarvagni(3k): ............... mm.

2.2.10.6. Lágmarkshæð	frá	jörð	milli	ása(3d): ............... mm

2.2.15. Hlutfall	hjólhafs	og	hæðar	yfir	jörð(3f):  ............... [engin eining]

2.2.17. Hæð sætis(3d): ……… mm

Massar

2.1.1.  Massi ökutækis sem er tilbúið til aksturs: .......... kg

2.1.2.  Raunmassi: .......... kg

2.1.3.  Tæknilega	leyfilegur	hámarksmassi	með	hleðslu:	.............	kg

2.1.3.1. Tæknilega	leyfilegur	hámarksmassi	á	framásinn:	  kg

2.1.3.2. Tæknilega	leyfilegur	hámarksmassi	á	afturásinn:	  kg

2.1.3.3. Tæknilega	leyfilegur	hámarksmassi	á	ás	hliðarvagns(3k): .......... kg 

2.1.7.  Tæknilega	leyfilegur	hámarksdráttarmassi(3): Hemlaður:............... kg Án hemils............... kg

2.1.7.1. Tæknilega	leyfilegur	hámarksmassi	samtengdu	ökutækjanna	með	hleðslu(3): … kg

2.1.7.2. Tæknilega	leyfilegur	hámarksmassi	á	tengipunkti	(3): … kg

Aflrás

3.1.1.1. Framleiðandi (3n):  ...........................................................................................................................................

3.1.1.2. Hreyfilkóði	(eins	og	hann	er	settur	á	hreyfilinn	eða	annars	konar	auðkenni)	(3n):  .........................................

3.2.1.2. Vinnsluháttur	brunahreyfilsins:	brunahreyfill/rafkveikja/þjöppukveikja/ytri	brunahreyfill/hverfill/þrýstiloft	
(1)(3n):

3.2.1.4.1. Fjöldi strokka (3n):  ..........................................................................................................................................

3.2.1.4.2. Fyrirkomulag strokka (3n)(f):  ..........................................................................................................................

3.2.1.5. Slagrými	hreyfils:	...............cm3(3n)
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1.9. Hámarksnettóafl(3n):	............	kW	(við	............	mín–1)(3n) (umbreytt ökutæki*:	............	kW	(við	............	mín–1)
(3n))(3i)

1.10. Hlutfall	hámarksnettóafls/massa	ökutækisins	tilbúins	til	aksturs(3n):	……	kW/kg	(umbreytt	ökutæki*)(3n)(3i)

3.2.3.1. Tegund eldsneytis:  ................................................................................................................................ (3n)(g)

3.2.3.2. Eldsneytissamsetning ökutækis: eineldsneytis/tvíeldsneytis/fjölblöndueldsneyti (1)(3n)

3.2.3.2.1. Hámarksmagn lífeldsneytis sem má vera í eldsneyti(3n):  ............................................  % miðað við rúmmál

3.1.2.1. Framleiðandi(3o):  ............................................................................................................................................

3.1.2.2. Hreyfilkóði	rafhreyfils	(eins	og	hann	er	settur	á	hreyfilinn	eða	annars	konar	auðkenni)(3o):  ........................

3.3.3.4. 15/30(1)	mínútna	afl(3o)(r):	…	kW

3.1.3.1. Framleiðandi(3p):  ............................................................................................................................................

3.1.3.2. Notkunarkóði	(eins	og	hann	er	settur	á	hreyfilinn	eða	annars	konar	auðkenni)(3p):  ......................................

3.3.1. Fyrirkomulag	rafknúins	ökutækis:	hreint	rafmagn/blendings-/vöðvaafl-rafmagn	(1)(3o)(3p):

3.3.5.2. Flokkur blendingsrafökutækis: hleðsla utan ökutækis/hleðsla ekki utan ökutækis(1)(3p)

3.9.2. Hámarkshjálparstuðull(3q):  .............................................................................................................................

Hámarkshraði

1.8. Hámarkshönnunarhraði ökutækisins(9): ............ km/klst. (umbreytt ökutæki*: ............ km/klst.)(9)(3i)

3.9.3. Hámarkshraði	aðstoðar	frá	rafhreyfli(3q): ...................................................................... km/klst.

Aflrás og stjórnbúnaður hennar

3.5.3.9. Gírskipting (gerð) (h): ............

3.5.4. Gírhlutföll(t): 1 .................. 2 .................. 3 .................. 4 .................. 5 .................. 6 ..................

3.5.4.1. Endanlegt drifhlutfall:  ....................................................................................................................................

3.5.4.2. Heildargírhlutfall í hæsta gír(3d):  ....................................................................................................................

Áfesting hjólbarða

6.18.1.1. Tilgreind stærð hjólbarða(s): Ás 1: ….............................................. Ás 2 ….............................................. 
hjól á hliðarvagni  ...........................................................................................................................................

Yfirbygging

6.20.2.1. Fyrirkomulag og fjöldi dyra (3g)(i)(j):  .............................................................................................................

6.16.1. Sætafjöldi:  ......................................................................................................................................................

6.16.1.1. Staðsetning og fyrirkomulag(3g)(k):  ................................................................................................................

Tengibúnaður

7.2.8.  Gerðarviðurkenningarnúmer tengibúnaðar(3):
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Vistvænleiki

4.0.1.  Umhverfisþrep(p): Euro ................ (3/4/5)(1)

4.0.2.  Hljóðstig mælt samkvæmt(m)(n):

4.0.2.1. Í kyrrstöðu: ........... dB(A) (umbreytt ökutæki*: ........... dB(A))(3i) við snúningshraðann: ........... mín–1 
(umbreytt ökutæki*: ........... mín–1)(3i)

4.0.2.2. Á ferð: ........... dB(A) (umbreytt ökutæki*: ........... dB(A))(3i)

3.2.15. Losun	með	útblæstri	mælt	samkvæmt(m)(n):

3.2.15.1. Prófun V: losun frá endaröri eftir kaldræsingu ásamt spillistuðli (ef við á):

CO: mg/km (umbreytt ökutæki*: ........... 
mg/km)(3i)

THC: mg/km (umbreytt ökutæki*: ........... 
mg/km)(3i)

NMHC: mg/km(3) (umbreytt ökutæki*: ........... 
mg/km)(3i)

NOx: mg/km (umbreytt ökutæki*: ........... 
mg/km)(3i)

HC+NOx: mg/km(3) (umbreytt ökutæki*: ........... 
mg/km)(3i)

PM: mg/km(3) (umbreytt ökutæki*: ........... 
mg/km)(3i)

3.2.15.2. Prófun II: losun frá endaröri við (aukinn) lausagang og hröðun:

  HC: ................. milljónarhluti (umbreytt ökutæki*: ........... milljónarhluti )(3i) við eðlilegan lausagang og: 
................. milljónarhluti (umbreytt ökutæki*: ........... milljónarhluti )(3i) við hraðan lausagang

  CO:	.................	%	m.v.	rúmmál	(umbreytt	ökutæki*: ........... % m.v. rúmmál )(3i) við eðlilegan lausagang og: 
................. % m.v. rúmmál (umbreytt ökutæki*: ........... % m.v. rúmmál )(3i) við hraðan lausagang

3.2.15.3. Leiðréttur	gleypnistuðull	reyks:		…............................	m–1(3e) (umbreytt ökutæki*: …............................ m–1) 
(3e)(3i)

Orkunýtni

4.0.3.1. CO2 losun(3):  g/km   (umbreytt ökutæki*: …............ g/km)(3)(3i)

4.0.3.2. Eldsneytisnotkun(3):   l/kg(1)/100 km   (umbreytt ökutæki*: l/
kg(1)/100 km)(3)(3i)

4.0.3.3. Orkunotkun(3):   Wh/km	  (umbreytt ökutæki*:	…...........	Wh/
km)(3)(3i)

4.0.3.4. Drægi á rafmagni(3):  km   (umbreytt ökutæki*: …............ km) (3)(3i)

Umbreyting á nothæfi ökutækisins(3i):

8.1.  Ökutækið	hentar	til	umbreytingar	á	nothæfisstigi	úr	undirflokki	(L3e/L4e)-A2	yfir	í	(L3e/L4e)-A3	og	öfugt:	
já/nei (1) (3i) (*)

Viðbótarupplýsingar(3)

9.1.  Athugasemdir (3):

9.2.  Undanþágur (3):

___________

(*) Umbreytt ökutæki er ökutæki sem hefur verið breytt og í þessari færslu koma fram upplýsingar um tímabundnar 
og afturkallanlegar umbreytingar á samskipan ökutækisins þegar því hefur verið breytt að lokinni fyrstu skráningu 
í samræmi við nákvæmar skilgreiningar framleiðandans til að endurskrá það innanlands (t.d. bifhjól sem er fyrst 
skráð	í	flokk	L3e-A2	en	síðan	breytt	yfir	í	flokk	L3e-A3).(3i)

______
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2. viðbætir

Upplýsingar og færslur sem skulu vera í samræmisvottorðum sem gefin eru út í samræmi við 
sniðmátið sem sett er fram í IV. viðauka við tilskipun 2002/24/EB

I) Upplýsingar sem skulu koma fram í færslu nr. 04

0.3. Flokkur, undirflokkur og undirflokkur undirflokks ökutækis (6)(s): …

II) Færslur sem skulu koma fram í færslu nr. 50

Almennir smíðaeiginleikar

6.2.4. Þróað	hemlakerfi:	ABS/CBS/bæði	ABS	og	CBS/ekkert	 (1)(3):

Massar

2.1.2. Raunmassi: .......... kg

Aflrás

3.3.3.4. 15/30(1)	mínútna	afl(3o)(r):	…	kW

3.9.2. Hámarkshjálparstuðull(3q): ..........

Hámarkshraði

3.9.3. Hámarkshraði	aðstoðar	frá	rafhreyfli(3q): ...................................................................... km/klst

Orkunýtni

4.0.3.1. CO2 losun(3)(q): g/km (umbreytt ökutæki*: …............. g/km)(3)(q)(3i)

4.0.3.2. Eldsneytisnotkun(3)(q): l/kg(1)/100 km (umbreytt ökutæki*: .... l/kg(1)/100 km)(3)(q)(3i)

4.0.3.3. Orkunotkun(3)(q): Wh/km (umbreytt ökutæki*:	….........	Wh/km)(3)(q)(3i)

4.0.3.4. Drægi á rafmagni(3): km (umbreytt ökutæki*:…......................km)(3)(3i)

Umbreyting á nothæfi ökutækisins(3i):

8.1. Ökutækið	hentar	til	umbreytingar	á	nothæfisstigi	úr	undirflokki	(L3e/L4e)-A2	yfir	í	(L3e/L4e)-A3	og	
öfugt: já/nei(1) (3i)

___________

(*) Umbreytt ökutæki er ökutæki sem hefur verið breytt og í þessari færslu koma fram upplýsingar um tímabundnar 
og afturkallanlegar umbreytingar á samskipan ökutækisins þegar því hefur verið breytt að lokinni fyrstu skráningu 
í samræmi við nákvæmar skilgreiningar framleiðandans til að endurskrá það innanlands (t.d. bifhjól sem er fyrst 
skráð	í	flokk	L3e-A2	en	síðan	breytt	yfir	í	flokk	L3e-A3).(3i)
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Skýringar við IV. viðauka

(Neðanmálsgreinar og skýringar komi ekki fram á samræmisvottorðinu) að undanskilinni neðanmálsgrein (*))

(0) Gildir einungis um gerðarviðurkenningu fyrir litla, landsbundna framleiðsluröð ökutækja skv. 42. gr. reglugerðar 
(ESB) nr. 168/2013.

(MS) Tilgreinið aðildarríkið.

(1)  Strikið	yfir	það	sem	ekki	á	við	(óþarft	að	strika	yfir	þegar	fleiri	en	ein	færsla	á	við).	

(2)  Ásar	með	tvöföldum	hjólum/aflknúnir:

F: að framan

R: að aftan

M: fyrir miðju (fyrir ökutæki með hliðarvagni)

 F og R: að framan og aftan

 Dæmi:

— tvöföld	hjól:	F	(tvöföld	hjól	að	framan	á	ökutæki	í	undirflokki	L5e-A)

— ásar	með	aflgjafa:	R	(aflás	að	aftan	fyrir	bifhjól	í	flokki	L3e-A1)

(3) Fyllið ekki út þessa færslu í samræmisvottorðinu ef hún á ekki við um ökutækið.

(3a) Tilgreinið langsum fjarlægð milli framássins og áss hliðarvagnsins.

(3b) Gildir	einungis	um	undiflokka	L2e-U,	L5e-B,	L6e-BU,	L7e-CU

(3c) Gildir	einungis	fyrir	L2e,	L4e,	L5e,	L6e,	L7e	eða	aðrar	gerðir	ökutækja	ef	þau	eru	búin	tvöföldum	hjólum

(3d) Gildir	einungis	um	undirflokk	L3e-AxE,	torfæruhjól,	og	L3e-AxT,	klifurhjól

(3e) Gildir	einungis	um	ökutæki	með	þjöppukveikjuhreyfil	

(3f) Gildir	einungis	um	undirflokk	L7e-B	

(3g) Gildir	einungis	um	ökutækjaflokka		L2e,	L5e,	L6e	og	L7e

(3g) Gildir	einungis	um	ökutækjaflokka		L1e,	L2e	og	L6e

(3i)  
Upplýsingar	 um	 umbreytt	 ökutæki	 í	 flokkum	 (L3e/L4e)-A2/(L3e/L4e)-A3	 gilda	 einungis	 um	 ökutæki	 sem	
mælt er fyrir um í lið 1.7 í þessum viðauka 

(3k) Gildir	einungis	um	ökutækjaflokk	L4e

(3e) Gildir	einungis	um	ökutæki	búin	brunahreyfli

(3e) Gildir	einungis	um	ökutæki	búin	rafhreyfli

(3e) Gildir	einungis	um	ökutæki	búin	blendingskerfi	

(3q) Gildir einungis um reiðhjól hönnuð til að vera knúin með fótstigum

(5)  Tilgreinið gerð-afbrigði-útfærslu alstafakóða sem ökutækinu var úthlutað, eins og mælt er fyrir um í lið 2.3 í B-hluta 
I. viðauka.
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(6) Flokkun	í	samræmi	við	flokka	og	undirflokka	í	4.	gr.	og	I.	viðauka	við	reglugerð	(ESB)	nr.	168/2013.	Tilgreina	skal	
kóðann,	t.d.	„L3e-A1E“	fyrir	torfæruhjól	með	lítið	afl.

(7) Tilgreinið staðsetningu miðju verksmiðjunúmers ökutækisins/lögböðinnar merkiplötu þess með eftirfarandi stöfum:

— R: hægri hlið ökutækisins

— C: miðja ökutækisins

— L:	vinstri	hlið	ökutækisins

— x:	 lárétt	 fjarlægð	 (í	mm)	 frá	 fremsta	 ás	 (með	 „-“	 (þ.e.	mínusmerki)	 á	 undan	 ef	 hún	 er	 staðsett	 framan	við	
framásinn)

— y: lárétt fjarlægð (í mm) frá lengdarmiðjulínu ökutækisins

— z:	fjarlægð	(í	mm)	frá	jörðu

— (r/o): hlutar sem þarf að fjarlægja eða opna til að komast að merkinu.

 Dæmi um verksmiðjunúmer ökutækis sem er fest hægra megin við aðalpústgrein bifhjóls, 500 mm aftan við 
framásinn, 30 mm frá miðlínunni og í 1100 mm hæð:

 R,	x500,	y30,	z1100

 Dæmi um lögboðna merkiplötu sem er fest á fjórhjól á hægri hlið ökutækisins, 100 mm framan við framásinn, 
950	mm	frá	lengdarmiðjulínu	ökutækisins	og	í	700	mm	hæð,	undir	vélarhlífinni:

 R,	x-100,	y950,	z700	(r/o)

(8)  Ef um er að ræða fjölþrepa gerðarviðurkenningu skal gefa þessar upplýsingar fyrir hvert þrep. 

(9)  Tilgreinið	eftirfarandi	gildi	eftir	því	hvaða	flokki	ökutækið	tilheyrir:

— Fyrir	reiðhjól	með	fótstigum	(L1e):	hámarkshraða	aðstoðar	frá	rafhreyfli,

—  fyrir	(undir)flokka:	L1e,	L2e,	L6e,	L7e-B1,	L7e-C:	mældan	hámarkshraða	ökutækisins,

—  fyrir	(undir)flokka:	L3e,	L4e,	L5e,	L7e-A	and	L7e-B2:	hámarkshönnunarhraða	ökutækisins.

(e) Þessi	yfirlýsing	takmarkar	ekki	rétt	aðildarríkja	til	að	krefjast	tæknilegra	aðlagana	í	því	skyni	að	heimila	skráningu	
ökutækis í öðru aðildarríki en því sem það var ætlað fyrir þegar akstursstefna í umferð er hinum megin á veginum.

(f)  Tilgreinið uppröðun strokka með eftirfarandi stöfum:

— LI:	í	röð

— V: V-laga

— O:	strokkar	liggja	á	hliðinni	(flöt	vél)

— S: eins strokks vél

—  R:	hverfistimpilhreyfill.

(g)  Tilgreinið tegund eldsneytis með eftirfarandi stöfum:

— P: bensín

— B5: dísilolía

— M: blanda

— LPG:	fljótandi	jarðolíugas

— NG: jarðgas
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— BM: lífmetan

— E5: E5 bensín

— E10: E10 bensín

— E85: E85 etanól

— BD: lífdísilolía

— H2: vetni

— H2NG: blanda vetnis og jarðgass

— A: þrýstiloft

— O:	annað.

(h)  Tilgreinið	tegund	aflskiptingar	með	eftirfarandi	stöfum:

— M: beinskipting

— A: sjálfskipting

— C: stiglaus skipting.

— O:	annað.

— W:	hjólnafarhreyfill

(i) Fyrir	ökutæki	með	yfirbyggingu.

(j)  Tilgreinið fyrirkomulag með eftirfarandi stöfum:

— R: hægri hlið ökutækisins

— L:	vinstri	hlið	ökutækisins

— F: framan á ökutækinu

— RE: aftan á ökutækinu

 Dæmi um ökutæki með tveimur dyrum á vinstri hlið og einni á hægri hlið:

 2	L,	1R

(k)  Tilgreinið staðsetningu með eftirfarandi stöfum:

— rx:	númer	sætaraðar

— R: hægri hlið ökutækisins

— C: miðja ökutækisins

— L:	vinstri	hlið	ökutækisins

 Dæmi um ökutæki sem er með tveimur framsætum í fremstu röð, einu hægra megin og einu vinstra megin, og 
annarri röð með einu aftursæti fyrir miðju:

 r1:	1R,1L	r2:	1C

(m) Númer framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar og nýjustu framseldrar reglugerðar framkvæmda-
stjórnarinnar til breytinga, sem eiga við um gerðarviðurkenninguna. Ef um er að ræða framselda reglugerð sem 
kemur	til	framkvæmda	í	tveimur	eða	fleiri	áföngum	skal	einnig	tilgreina	um	hvaða	áfanga	og/eða	kóða	er	að	ræða.	
Í staðinn má gefa upp númer viðeigandi reglugerðar efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu.

(n) Námundað að næstu heilu tölu..

(o) Námundað að næsta þúsundahluta fyrir g/km og g/mín, að næsta tugahluta fyrir % og að næsta hundraðshluta fyrir 
% rúmmáls.
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(p) Bætið við númeri Euro-þrepsins og rittákninu sem samsvarar ákvæðunum sem beitt er við gerðarviðurkenningu.

(q) Fyrir	 blendingsökutæki	 sem	 hægt	 er	 að	 hlaða	 utan	 frá	 skal	 tilgreina	 „vegin,	 blönduð“	 gildi	 fyrir	 koltvísýring,	
eldsneytisnotkun og raforkunotkun.

(r) Ef	um	er	að	ræða	fleiri	en	einn	rafhreyfil	skal	tilgreina	summu	allra	hreyflanna.

(z) Tilgreinið:	stærðarmerkingu	hjólbarða,	tölu	fyrir	lágmarkshleðslugetu,	tákn	fyrir	flokk	lágmarkshraða,	þrýsting	í	
hjólbörðum sem framleiðandi mælir með (kPa) og felgustærð.

(t) Ef	ökutæki	er	búið	stiglausri	skiptingu	skal	tilgreina:	1	„gírhlutfall	við	hámarkshönnunarhraða	ökutækis“ 2  „gírhlutf-
all	við	hámarksafl“ 3:	„gírhlutfall	við	hámarkssnúningsvægi“.	Með	gírhlutföllunum	skal	gefa	upp	gírhlutfall	innan	
aðalyfirfærsluhlutfallsins	(ef	við	á)	og	til	viðbótar	skal	gefa	upp	ásættanleg	vikmörk	sem	viðurkenningaryfirvaldið	
er	sátt	við.	Ef	um	er	að	ræða	hjólnafarhreyfla	án	tannhjóladrifs	skal	tilgreina	„á	ekki	við“	eða	„1“.

(s) Upplýsingarnar	í	þessari	færslu	skulu	koma	fram	í	færslu	04.	„Ökutækjaflokkur“	í	samræmisvottorðum	sem	gefin	
eru út í samræmi við sniðmátið sem sett er fram í IV. viðauka við tilskipun 2002/24/EB

__________
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V. VIÐAUKI

Fyrirmyndir að lögboðnu merkiplötunni og ESB-gerðarviðurkenningarmerkinu

SKRÁ	YFIR	VIÐBÆTA

Númer 
viðbætis Heiti viðbætis Bls.

1 Dæmi um merkiplötu framleiðanda 153

2 Dæmi um ESB-gerðarviðurkenningarmerki aðskilinnar tæknieiningar eða íhlutar 155

1.  Almennar kröfur um merkingar ökutækja

1.1.  Öll ökutæki skulu bera plötuna sem lýst er í þessum lið, í samræmi við 1. mgr. 39. gr. reglugerðar (ESB) nr. 
168/2013. Framleiðandi ökutækisins skal festa plötuna á það.

1.2.  Rittákn

1.2.1.  Nota	skal	alstafi	(rómverska	bókstafi	eða	arabíska	tölustafi)	í	merkingunum	í	liðum	2.1.1.1.	til	2.1.2.,	3.2.2.	
til	3.2.5.	og	4.2.1.1.	til	4.2.1.9.	Hins	vegar	skal	nota	rómverska	hástafi	í	merkingunum	í	3.	lið.

1.2.2.  Að auki mega koma fyrir í heiti framleiðandans eða viðskiptaheiti hans og í tegundarheiti ökutækisins 
eftirfarandi	 tákn/rittákn:	 „*“	 (stjörnutákn),	 „&“	 („og“	 táknið),	 „-“	 (bandstrik	 eða	 mínusmerki)	 og	 „‘“		
(mínútumerki	eða	úrfellingarmerki).	Táknið	„-“	má	koma	fyrir	í	tilgreiningunni	á	hljóðstigi	í	kyrrstöðu.

1.3.  Lágmarkshæð	bókstafa	og	tölustafa.

1.3.1.  Rittákn sem eru sett beint á undirvagninn, grindina eða svipaðan byggingarhluta á ökutækinu skulu hafa 
lágmarkshæðina 4,0 mm.

1.3.2.  Rittáknin á lögboðnu merkiplötunni skulu vera minnst 2,0 mm á hæð.

2.  Lögboðin merkiplata

2.1.  Lögboðin	merkiplata	sem	fylgir	fyrirmyndinni	sem	sett	er	fram	í	I.	viðbæti	skal	vandlega	fest	á	stað	sem	
er auðsýnilegur og auðvelt er að komast að, á hluta sem ólíklegt er að skipt verði um meðan ökutækið er í 
eðlilegri notkun, við venjulegt viðhald eða viðgerðir (t.d. vegna skemmda vegna slyss).

2.1.1.  Upplýsingarnar á plötunni skulu vera auðlæsilegar, óafmáanlegar og skulu innihalda eftirfarandi upplýsingar 
í	þeirri	röð	sem	er	gefin	hér	á	eftir	og	í	sömu	línu	ef	mögulegt	er:

2.1.1.1. Heiti framleiðanda eða viðskiptaheiti,

2.1.1.2. Ökutækjaflokkur,	þ.m.t.	undirflokkur	og	undirflokkur	undirflokks(1),

2.1.1.3. ESB-gerðarviðurkenningnúmer í samræmi við 3. lið VII. viðauka við þessa reglugerð,

2.1.1.4. Verksmiðjunúmer ökutækis sem samanstendur af fastri samsetningu rittákna í samræmi við kröfurnar sem 
settar eru fram í 3. lið þessa viðauka,

2.1.1.5. Hljóðstig	í	kyrrstöðu	á	eftirfarandi	sniði:	„…	dB(A)	—	…	mín“„–1“ (ef um er að ræða ökutæki sem ekki er 
gerð	hljóðstigsprufa	á	í	kyrrstöðu	skulu	upplýsingarnar	sýndar	svona	„-	-	-	dB(A)	—	-	-	-	mín“„–1“),

2.1.1.6. Hreyfilafl	 á	 eftirfarandi	 sniði:	 :	 „…	kW“	 (sleppa	 skal	 þessari	 færslu	 fyrir	 ökutæki	 sem	ekki	 falla	 undir	
takmörkun	á	hámarkshreyfilafli);	.hámarkshönnunarhraði	öðutækis	á	eftirfarandi	sniði:	„…	km/h“	(sleppa	
skal	þessari	færslu	fyrir	ökutæki	sem	ekki	falla	undir	takmörkun	á	hámarkshraða);	og	tæknilega	leyfilegur	
hámarksmassi	með	hleðslu	á	eftirfarandi	sniði:	„hámark…	kg“	Færslur	skulu	aðskildar	með	einu	eða	fleiri	
stafabilum.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 27/1950 12.5.2016

2.1.2.  Framleiðanda er heimilt að setja viðbótarupplýsingar fyrir neðan eða til hliðar við þær upplýsingar sem 
mælt er fyrir um, utan við skýrt afmarkaðan rétthyrning þar sem eru eingöngu upplýsingarnar sem mælt er 
fyrir um í lið 2.1.1.1. til 2.1.1.8. (sjá dæmi í 1. viðbæti)

3.  Kröfur sem varða verksmiðjunúmer ökutækis

  Verksmiðjunúmer ökutækisins skal uppfylla eftirfarandi kröfur:

3.1.  Almennar kröfur

3.1.1.  Verksmiðjunúmer ökutækis skal merkt á sérhvert ökutæki.

3.1.2.  Verksmiðjunúmer ökutækis skal vera einstakt og hægt að rekja ótvírætt til tiltekins ökutækis.

3.1.3.  Verksmiðjunúmer ökutækis skal sett á lögboðnu merkiplötuna og einnig á undirvagninn, rammann eða 
svipaðan	hluta	burðarvirkis	ökutækisins	þegar	ökutækið	yfirgefur	framleiðslulínuna.

3.1.4.  Það skal hamrað, stansað, greypt eða skorið með leysi beint á vel aðgengilegan hluta á hægri hlið 
ökutækisins, þannig að ekki sé hægt að afmá það, breyta og fjarlægja

3.1.5.  Framleiðandinn skal tryggja rekjanleika ökutækisins í 30 ár með verksmiðjunúmeri ökutækisins.

3.1.6.  Þegar gerðarviðurkenning fer fram þarf ekki að kanna hvort ráðstafanir framleiðanda til að tryggja þann 
rekjanleika ökutækisins sem um getur í lið 1.1.3.4 séu til staðar.

3.2.  Samsetning verksmiðjunúmers ökutækis

3.2.1.  Verksmiðjunúmer ökutækis skal samanstanda af þremur hlutum:

a) auðkenni framleiðanda á heimsvísu (e. world manufacturer identifier, skammstafað WMI)

b) lýsing ökutækis (e. vehicle descriptor section, skammstafað VDS)

c) tilgreining ökutækis (e. vehicle indicator section, skammstafað VIS)

3.2.2.  Auðkenni	 framleiðanda	á	heimsvísu	(WMI)	skal	samanstanda	af	kóða	sem	framleiðanda	ökutækisins	er	
úthlutað og tryggir auðkenningu hans.

3.2.2.1. Kóðinn	 skal	 samanstanda	 af	 þremur	 alstöfum	 sem	 lögbært	 yfirvald	 úthlutar,	 í	 því	 landi	 þar	 sem	
framleiðandinn er með aðalstarfsstöð sína.

3.2.2.2. Lögbært	yfirvald	skal	hafa	samráð	við	alþjóðastofnunina	sem	um	getur	í	ISO-staðlinum	3780:	2009	„Road 
vehicles — World manufacturer identifier (WMI) code“.

3.2.2.3. Þegar	framleiðsla	framleiðanda	á	heimsvísu	er	færri	en	150	ökutæki	á	ári	skal	þriðja	rittáknið	alltaf	vera	„9“.	
Til	þess	að	auðkenna	slíka	framleiðendur	skal	lögbæra	yfirvaldið,	sem	um	getur	í	lið	3.2.2.2,	úthluta	þriðja,	
fjórða	og	fimmta	rittákni	í	tilgreiningu	ökutækis	(VIS).

3.2.3.  Lýsing	ökutækis	(VDS)	skal	samanstanda	af	sex	alstöfum	sem	þjóna	þeim	tilgangi	að	gefa	til	kynna	almenna	
eiginleika	ökutækisins.	Þegar	framleiðandinn	notar	ekki	eitt	eða	fleiri	þessara	sex	rittákna	skal	plássið	sem	
er ónotað fyllt með bók-/tölustöfum sem framleiðandinn ákveður til þess að heildartala þeirra rittákna sem 
krafist	er	sé	6.

3.2.4.  Tilgreining	ökutækis	(VIS)	skal	samanstanda	af	átta	alstöfum	þar	sem	síðustu	fjórir	stafirnir	skulu	aðeins	
vera tölur.

  Það	skal	ásamt	auðkenni	framleiðanda	á	heimsvísu	(WMI)	og	lýsingu	ökutækis	(VDS)	veita	skýra	auð-
kenningu	á	tilteknu	ökutæki.	Ónotuð	stafbil	skal	fylla	með	tölustafnum	„0“	til	þess	að	heildartala	þeirra	
rittákna	sem	krafist	er	verði	8.
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3.2.5.  Lýsing	ökutækis	og	tilgreining	ökutækis	skulu	vera	í	samræmi	við	kröfurnar	sem	settar	eru	fram	í	ISO-staðli	
3779:2009 „Road vehicles — Vehicle identification number (VIN) – Content and structure“.

3.2.6.  Ekki skal vera bil milli rittákna.

3.2.7.  Notkun	bókstafanna	„I“,	„O“	eða	„Q“	er	ekki	leyfð.

3.2.8.  Verksmiðjunúmer ökutækisins skal standa í einni línu ef unnt er. Þegar verksmiðjunúmer ökutækis er í 
tveimur línum gildir þetta ákvæði um hvora línu.

4.  Kröfur um merkingar vegna fjölþrepa viðurkenningar

4.1.  Verksmiðjunúmer grunnökutækis

  Verksmiðjunúmer grunnökutækis sem samræmist kröfunum sem settar eru fram í 3. lið þessa viðauka skal 
haldast	óbreytt	á	öllum	síðari	þrepum	gerðarviðurkenningar	til	að	tryggja	„rekjanleika“	ferlisins.

4.2.  Lögboðin	aukamerkiplata.

4.2.1.  Á öðru þrepi og síðari þrepum skal hver framleiðandi festa á ökutækið aukaplötu, til viðbótar við lögbundna 
plötu sem mælt er fyrir um í 2. lið, sem byggist á fyrirmynd sem sýnd er í 1. viðbæti við þennan viðauka. 
Platan skal vandlega fest á stað sem er auðsýnilegur og auðvelt er að komast að, á hluta sem ekki er líklegt 
að skipt verði um meðan ökutækið er í eðlilegri notkun, við venjulegt viðhald eða viðgerðir. Á plötunni 
skulu eftirfarandi upplýsingar vera óafmáanlegar og greinilegar í þeirri röð sem hér fer á eftir:

4.2.1.1. Heiti framleiðanda,

4.2.1.2. ESB-gerðarviðurkenningnúmer í samræmi við 3. lið VII. viðauka við þessa reglugerð,

4.2.1.3. Ökutækjaflokkur,	þ.m.t.	undirflokkur	og	undirflokkur	undirflokks	(1) og viðurkenningarþrep (ef um er að 
ræða grunnökutæki skal sleppa þessari fyrsta þreps auðkenningu en á seinni þrepum skal í upplýsingunum 
tilgreina	þrepið:	t.d.	„3.	ÞREP“	fyrir	þriðja	þrepið).	Færslur	skulu	aðskildar	með	einu	eða	fleiri	stafabilum.

4.2.1.4. Verksmiðjunúmer ökutækis (VIN)

4.2.1.5. Hljóðstig	 í	kyrrstöðu	á	eftirfarandi	sniði:	„…	dB(A)	—	…	mín“„–1“ (ef um er að ræða ökutæki sem eru 
undanþegin hljóðstigsprófun í kyrrstöðu skulu upplýsingarnar sýndar svona „- - - dB(A) — - - - mín–1“)(2),

4.2.1.6. Hreyfilafl	 á	 eftirfarandi	 sniði:	 :	 „…	kW“	 (sleppa	 skal	 þessari	 færslu	 fyrir	 ökutæki	 sem	ekki	 falla	 undir	
takmörkun	 á	 hámarkshreyfilafli)(2);	 hámarkshönnunarhraði	 öðutækis	 á	 eftirfarandi	 sniði:	 „…	 km/klst.“	
(sleppa skal þessari færslu fyrir ökutæki sem ekki falla undir takmörkun á hámarkshraða)(2);	og	leyfilegur	
hámarksmassi ökutækisins með hleðslu(2).	Færslur	skulu	aðskildar	með	einu	eða	fleiri	stafabilum.

5.  Kröfur um merkingar íhluta eða aðskilinna tæknieininga

5.1.  Hver	 aðskilin	 tæknieining	 eða	 íhlutur,	 hvort	 sem	það	 er	 hluti	 af	 kerfi	 eða	 ekki,	 sem	hefur	 hlotið	ESB-
gerðarviðurkenningu og er framleitt í samræmi við viðurkenndu gerðina skal merkt með ESB-
gerðarviðurkenningarmerki í samræmi við 2. mgr. 39. gr. reglugerðar (ESB) nr. 168/2013.

5.2.  ESB-gerðarviðurkenningarmerkið fyrir aðskilda tæknieiningu eða íhlut skal samanstanda af:

5.2.1.  Rétthyrningi	 utan	 um	 lágstafinn	 ,,e“	 og	 á	 eftir	 honum	 komi	 (eins	 og	 mælt	 er	 fyrir	 um	 í	 lið	 2.1	 í	 
VII. viðauka) auðkennisnúmer aðildarríkisins sem veitti ESB-gerðarviðurkenningu íhlutarins eða aðskildu 
tæknieiningarinnar.
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5.2.2.  Nálægt	 rétthyrningnum	skal	setja	„raðnúmer	 fyrir	gerðarviðurkenningarvottorð“	sem	er	að	finna	 í	4.	 lið	
ESB-gerðarviðurkenningarnúmersins eins og mælt er fyrir um í lið 2.4 í VII. viðauka. Að auki skal tilgreina 
alstafinn,	eins	og	mælt	er	fyrir	um	í	töflu	1	í	VII.	viðauka,	til	að	auðkenna	með	skýrum	hætti	gerð	íhlutarins	
eða aðskildu tæknieiningarinnar.

5.2.3.  Festa skal gerðarviðurkenningarmerki aðskildu tæknieiningarinnar eða íhlutarins við aðskildu 
tæknieininguna eða íhlutinn þannig að það sé óafmáanlegt (t.d. stimplað, greypt, skorið með leysi eða á 
sjálfeyðandi límmiða), auðlæsilegt og sýnilegt á þeim stað sem það er sett á ökutækið án þess að fjarlægja 
þurfi	neina	hluta	með	verkfærum.

5.2.4.  Dæmi um ESB-gerðarviðurkenningarmerki fyrir aðskilda tæknieiningu eða íhlut eru sýnd í 2. viðbæti við 
þennan	viðauka.	Stærð	„a“	skal	vera	≥	3	mm.

5.3.  Því til viðbótar skal færa inn tegundina, viðskiptaheitið eða vörumerkið nærri ESB-gerðarviðurkenningar-
merkinu.

_____________
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1. viðbætir

Dæmi um merkiplötu framleiðanda

1. Dæmi fyrir létt bifhjól:

BIANCA	SCOOTER	LTD.

L1e-B

e6*168/2013*01223

5DRH123UPAX000001

90 dB(A) — 3750 mín–1

4	kW					45	km/klst.					hám.	190	kg

2. Dæmi	fyrir	rafknúið	bifhjól	í	undirflokki	A2:

LOUIS’	ELECTRIC	MOTORCYCLE

L3e-A2

e12*168/2013*10920

PC9JZCTMYCVWS0002

- - - dB(A) — - - - mín–1

35	kW					hám.	380	kg

3. Dæmi	fyrir	bifhjól	með	þremur	hjólum	sem	getur	flutt	farþega:

F.M.	&	U.Y.

L5e-A

e4*168/2013*30069

1FY1HAZ433K849622

93 dB(A) — 4750 mín–1

hám. 935 kg

4. Dæmi	fyrir	fjölþrepa	(2.	áfanga)	þungt	ökutæki	á	fjórum	hjólum	til	vöruflutninga:

FOURGON-MOTORS	S.A.R.L

L7e-CU	STAGE	2

e50*168/2013*25089

VTFXXXXXXCL780002

101 dB(A) — 4100 mín–1

15	kW					78	km/klst.					hám.	1460	kg
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5. Dæmi	fyrir	L3e-A3	bifhjól	með	viðbótarupplýsingum	fyrir	umbreytta	ökutækið,	sem	er	L3e-A2	bifhjól,	utan	við	
skýrt afmarkaða rétthyrninginn. Í þessu tilviki í þeim tilgangi að gera tímabundna og afturkallanlega breytingu sem 
framleiðandi	heimilar,	á	L3e-A3	bifhjólinu	sem	fyrst	var	skráð	til	að	skrá	það	landsbundið	að	lokinni	umbreytingu	
á	því	yfir	í	L3e-A2	fyrirkomulag	með	minnkuðu	afli	(t.d.	fyrir	ökumenn	með	A2	ökuskírteini):

MOTORUDOLPH

L3e-A3

e4*168/2013*2691

JRM00DBP008002211

84 dB(A) — 4250 mín–1

hám. 352 kg

L3e-A2

e4*168/2013*2692

83 dB(A) — 3750 mín–1

35	kW
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2. viðbætir

Dæmi um ESB-gerðarviðurkenningarmerki aðskilinnar tæknieiningar eða íhlutar

Mynd 1

Dæmi um ESB-gerðarviðurkenningarmerki aðskilinnar tæknieiningar eða íhlutar fyrir útblástursbúnað 
(mengunarvarnarbúnað og búnað til hávaðamildunar)

Skýringar við mynd 1

Ofangreint	 ESB-gerðarviðurkenningarmerki	 var	 gefið	 út	 í	 Portúgal	 með	 númerinu	 00024	 fyrir	 útblástursbúnað	
(mengunarvarnarbúnað og búnað til hávaðamildunar)

Mynd 2

Dæmi um ESB-gerðarviðurkenningarmerki aðskilinnar tæknieiningar eða íhlutar fyrir búnað til hávaðamildunar

Skýringar við mynd 2

Ofangreint	ESB-gerðarviðurkenningarmerki	var	gefið	út	í	Austurríki	með	númerinu	00456	fyrir	búnað	til	hávaðamildunar.
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Mynd 3

Dæmi um ESB-gerðarviðurkenningarmerki aðskilinnar tæknieiningar eða íhlutar fyrir mengunarvarnarbúnað

Skýringar við mynd 3

Ofangreint	ESB-gerðarviðurkenningarmerki	var	gefið	út	í	Króatíu	með	númerinu	10678	fyrir	mengunarvarnarbúnað.

Mynd 4

Dæmi um ESB-gerðarviðurkenningarmerki aðskilinnar tæknieiningar eða íhlutar fyrir baksýnisbúnað

Skýringar við mynd 4

Ofangreint	ESB-gerðarviðurkenningarmerki	var	gefið	út	í	Finnlandi	með	númerinu	02884	fyrir	baksýnisbúnað.
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Mynd 5

Dæmi um ESB-gerðarviðurkenningarmerki aðskilinnar tæknieiningar eða íhlutar fyrir tengibúnað fyrir eftirvagn

Skýringar við mynd 5

Ofangreint	ESB-gerðarviðurkenningarmerki	var	gefið	út	í	Búlgaríu	með	númerinu	00134	fyrir	tengibúnað	fyrir	eftirvagn.

____________

Skýringar við V. viðauka

(Neðanmálsgreinar og skýringar komi ekki fram á lögboðinni merkiplötu framleiðanda)

(1) Flokkað	skv.	4.	gr.	og	I.	viðauka	við	reglugerð	(ESB)	nr.	168/2013	og	skal	kóðinn	tilgreindur,	t.d.	„L3e-A1E“	fyrir	
torfæruhjól	með	litlu	afli.

(2) Einungis ef gildið hefur breyst á núverandi viðurkenningarþrepi.

__________
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VI. VIÐAUKI

Sniðmát fyrir ESB-gerðarviðurkenningarvottorð

SKRÁ	YFIR	VIÐBÆTA

Númer 
viðbætis Heiti viðbætis Bls.

1 Fyrirmynd að ESB-heildargerðarviðurkenningarvottorði fyrir gerð fullbúins ökutækis 159

2 Fyrirmynd að ESB-heildargerðarviðurkenningarvottorði fyrir gerð ófullbúins ökutækis, 
gerð ökutækis með fullbúnum og ófullbúnum afbrigðum,  gerð ökutækis með fullbúnum 
afbrigðum í áföngum og ófullbúnum afbrigðum eða gerð fullbúins ökutækis í áföngum

162

3 Fyrirmynd að viðbót við ESB-gerðarviðurkenningarvottorðið 166

4 Fyrirmynd	að	ESB-gerðarviðurkenningarvottorði	fyrir	kerfi	í	ökutæki 170

5 Fyrirmynd að ESB-gerðarviðurkenningarvottorði fyrir aðskilda tæknieiningu eða íhlut 172

6 Fyrirmynd að viðbót við ESB-gerðarviðurkenningarvottorð fyrir aðskilda tæknieiningu eða 
íhlut

174

1.  Almennar kröfur

1.1.  Fyrirmynd A að ESB-heildargerðarviðurkenningarvottorði fyrir gerð fullbúins ökutækis er sett fram í 1. viðbæti

1.2.  Fyrirmynd B að ESB-heildargerðarviðurkenningarvottorði fyrir gerð ökutækis sem er ófullbúið, gerð ökutækis 
með fullbúnum og ófullbúnum afbrigðum,  gerð ökutækis með fullbúnum afbrigðum í áföngum og ófullbúnum 
afbrigðum eða gerð fullbúins ökutækis í áföngum er sett fram í 2. viðbæti.

1.3.  Skráin	yfir	viðeigandi	kröfur	eða	gerðir	sem	gerð	ökutækis	uppfyllir	og	sem	fylgja	með	ESB-heildargerðarvið
urkenningarvottorðinu þegar framleiðandinn velur gerðarviðurkenningu í einum áfanga í samræmi við 6. mgr.  
30. gr. reglugerðar (ESB) nr. 168/2013, er sett fram í 3. viðbæti.

1.4.  Fyrirmynd	C	að	ESB-gerðarviðurkenningarvottorði	fyrir	kerfi	í	ökutækjum	er	sett	fram	í	4.	viðbæti.

1.5.  Fyrirmynd D að ESB-gerðarviðurkenningarvottorði fyrir aðskilda tæknieiningu eða íhlut er sett fram í 5. viðbæti.

1.5.1.  Viðbótin við gerðarviðurkenningarvottorð aðskildu tæknieiningarinnar eða íhlutarins er sett fram í 6.viðbæti.

  Þegar einhverjar takmarkanir eru á notkun íhlutar/aðskilinnar tæknieiningar skal staðfesta þær takmarkanir þegar 
ökutækið	er	gerðarviðurkennt	og	skal	það	gefið	til	kynna	í	þessari	viðbót.

  Þessi viðbót auðkennir einnig aðskildu tæknieiningarnar og íhlutina sem hægt er að veita ESB-gerðarviðurkenningu 
og skilyrðin fyrir því.

1.6.  Gerðarviðurkenningarvottorðið skal ekki vera stærra en A4 (210 × 297 mm) eða mappa sem er að hámarki í A4 
stærð.

__________
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1. viðbætir

Fyrirmynd að ESB-heildargerðarviðurkenningarvottorði fyrir gerð fullbúins ökutækis

ESB-gerðarviðurkenningarvottorð

FYRIRMYND A

(til notkunar við gerðarviðurkenningu fullbúins ökutækis)

Snið: A4 (210 × 297 mm)

ESB-HEILDARGERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ 

Auðkenning	gerðarviðurkenningaryfirvalds

Tilkynning um:

— ESB-heildargerðarviðurkenningu (1)

— rýmkun á ESB-heildargerðarviðurkenningu (1)

— synjun um ESB-heildargerðarviðurkenningu (1)

— afturköllun á ESB-heildargerðarviðurkenningu (1)
} fyrir gerð fullbúins ökutækis

með hliðsjón af reglugerð (ESB) nr. 168/2013 eins og henni var síðast breytt með (framseldri) reglugerð (fram-
kvæmdastjórnarinnar) (1)(ESB) nr. …/… (1) (5)

ESB-gerðarviðurkenningarnúmer:  ......................................................................................................................................

Ástæða fyrir rýmkun:  ..........................................................................................................................................................

I. LIÐUR

0.1. Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda):  .....................................................................................................................

0.2. Gerð (2):  ...................................................................................................................................................................

0.2.1. Afbrigði,	eitt	eða	fleiri	(2):  .......................................................................................................................................

0.2.2. Útfærsla eða útfærslur (2):  .......................................................................................................................................

0.2.3. Verslunarheiti (ef til er(u)):  ......................................................................................................................................

0.3. Flokkur,	undirflokkur	og	undirflokkur	undirflokks	ökutækis	(3):  ............................................................................

0.4. Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda fullbúins ökutækis:  .........................................................................

0.4.1. Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningarverksmiðja:  ..........................................................................

0.4.2. Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda, ef einhver:  ....................................................................

II. LIÐUR

1. Tækniþjónusta sem annast prófanirnar:  ....................................................................................................................

2. Dagsetning prófunarskýrslu:  .....................................................................................................................................

3. Númer prófunarskýrslu:  ............................................................................................................................................
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III. LIÐUR

Undirritaður vottar hér með að lýsing framleiðanda í meðfylgjandi upplýsingaskjali um þá gerð ökutækis, sem lýst er 
hér	að	framan,	er	rétt,	að	lögbært	gerðarviðurkenningaryfirvald	ESB	hefur	valið	eitt	eða	fleiri	sýnishorn	af	gerðinni	og	
þau hafa verið lögð fram sem frumgerðir ökutækjagerðarinnar og að meðfylgjandi prófunarniðurstöður eiga við um 
ökutækjagerðina.

1.  Fullbúna ökutækjagerðin uppfyllir/uppfyllir ekki (1) allar viðeigandi kröfur sem skráðar eru í II. viðauka við 
reglugerð (ESB) nr. 168/2013.

1.1.  Takmörkun á gildi (1) (6):  ........................................................................................................................................

1.2. Veittar undanþágur (1) (6) (7):  ..................................................................................................................................

1.2.1. Ástæður fyrir undanþágunum (1) (7):  ......................................................................................................................

1.2.2. Kröfur sem gilda í stað ofangreindra krafna (1) (7):  ................................................................................................

2. Gerðarviðurkenning er veitt/rýmkuð/synjað/afturkölluð (1)

2.1.  Viðurkenningin er veitt í samræmi við 40. gr. reglugerðar (ESB) nr. 168/2013 og gildistími hennar takmarkast því 
við dags./mán./ár.

Staður:  ................................................................................................................................................................................

Dagsetning:  ........................................................................................................................................................................

Nafn	og	undirskrift	(eða	myndræn	framsetning	á	„útfærðri	rafrænni	undirskrift“	samkvæmt	tilskipun	1999/93/EB,	
þ.m.t. sannprófunargögn):  ..................................................................................................................................................

Fylgiskjöl:

— Upplýsingasafn

— Niðurstöður úr prófunum

— Nafn/nöfn og sýnishorn af undirskrift þess eða þeirra sem hafa heimild til að skrifa undir samræmisvottorð og 
yfirlýsing	um	stöðu	viðkomandi	innan	fyrirtækisins.

— Útfyllt sýnishorn af samræmisvottorðinu

ATH:

— Ef þessi fyrirmynd er notuð fyrir gerðarviðurkenningu á ökutæki sem undanþágu vegna nýrrar tækni eða nýrrar 
hugmyndar	í	samræmi	við	40.	gr.	reglugerðar	(ESB)	nr.	168/2013	skal	yfirskrift	vottorðsins	vera	„ESB-HEILDAR
GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ	TIL	BRÁÐABIRGÐA,	GILDIR	EINUNGIS	Á	YFIRRÁÐASVÆÐI	
… (4)“	.	Í	bráðabirgðagerðarviðurkenningarvottorðinu	skal	einnig	tilgreina	þær	takmarkanir	sem	hafa	verið	settar	á	
gildi þess og þær undanþágur sem hefur verið beitt í samræmi við 4. mgr. 30. gr. reglugerðar (ESB) nr. 168/2013.
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— Ef þessi fyrirmynd er notuð fyrir gerðarvirðurkenningu ökutækis fyrir litla landsbundna framleiðsluröð skv. 42. gr. 
reglugerðar	(ESB)	nr.	168/2013,	skal	textinn	„ESB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ“	ekki	koma	fram	
í	titlinum.	Í	textanum	skal	tilgreina	eðli	undanþáganna,	ástæðurnar	fyrir	þeim	og	kröfur	sem	koma	í	þeirra	stað	skv.	
2. mgr. 42. gr. reglugerðar (ESB) nr. 168/2013.

____________

Skýringar við 1. viðbæti

(Neðanmálsgreinar og skýringar komi ekki fram í gerðarviðurkenningarvottorði)

(1)  Strikið	yfir	ef	það	á	ekki	við.

(2)  Tilgreinið gerð-afbrigði-útfærslu alstafakóða fyrir hverja gerð, hvert afbrigði og hverja útfærslu eins og fram kemur 
í lið 2.3 í B-hluta I. viðauka.

(3) Flokkað	skv.	4.	gr.	og	I.	viðauka	við	reglugerð	(ESB)	nr.	168/2013	og	skal	kóðinn	tilgreindur,	t.d.	„L3e-A1E“	fyrir	
torfæruhjól	með	litlu	afli.

(4) Tilgreinið aðildarríkið.

(5) Tilgreinið	einungis	nýjustu	breytinguna	ef	um	er	að	ræða	breytingu	á	einni	eða	fleiri	greinum	í	reglugerð	(ESB)	nr.	
168/2013, samkvæmt breytingunni sem gildir um ESB-gerðarviðurkenninguna.

(6)  Gildir einungis um gerðarviðurkenningu á ökutæki sem undanþágu vegna nýrrar tækni eða nýrrar hugmyndar í 
samræmi við 40. gr. reglugerðar (ESB) nr. 168/2013.

(7) Gildir einungis um gerðarviðurkenningu fyrir litla, landsbundna framleiðsluröð ökutækja skv. 42. gr. reglugerðar 
(ESB) nr. 168/2013. 

_________
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2. viðbætir

Fyrirmynd að ESB-heildargerðarviðurkenningarvottorði fyrir gerð ófullbúins ökutækis, gerð ökutækis með 
fullbúnum og ófullbúnum afbrigðum,  gerð ökutækis með fullbúnum afbrigðum í áföngum og ófullbúnum 

afbrigðum eða gerð fullbúins ökutækis í áföngum

ESB-gerðarviðurkenningarvottorð

FYRIRMYND B

(til nota við gerðarviðurkenningu á fullbúnu eða ófullbúnu ökutæki eða gerð ökutækis með fullbúnum og ófullbúnum 
afbrigðum eða með fullbúnum afbrigðum í áföngum og ófullbúnum afbrigðum

Snið: A4 (210 × 297 mm)

ESB-HEILDARGERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ

Auðkenning	gerðarviðurkenningaryfirvalds

Tilkynning um:

— ESB-heildargerðarviðurkenningu (1)
— rýmkun á ESB-heildargerðarviðurkenningu (1)
— synjun um ESB-heildargerðarviðurkenningu (1)
— afturköllun á ESB-heildargerðarviðurkenningu (1) } — á fullbúnu ökutæki í áföngum (1)

— á ófullbúnu ökutæki (1)
— á ökutæki með fullbúnum afbrigðum og ófullbúnum 

afbrigðum (1)
— á ökutæki með fullbúnum afbrigðum í áföngum og 

ófullbúnum afbrigðum (1)

með hliðsjón af reglugerð (ESB) nr. 168/2013 eins og henni var síðast breytt með (framseldri) reglugerð (framkvæmda-
stjórnarinnar) (1)(ESB) nr. …/… (1) (8)

ESB-gerðarviðurkenningarnúmer(1):  ..................................................................................................................................

Ástæða fyrir rýmkun (1):  .....................................................................................................................................................

I. LIÐUR

0.1. Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda):  .....................................................................................................................

0.2. Gerð (2):  ...................................................................................................................................................................

0.2.1. Afbrigði,	eitt	eða	fleiri	(2):  .......................................................................................................................................

0.2.2. Útfærsla eða útfærslur (2):  .......................................................................................................................................

0.2.3. Verslunarheiti (ef til er(u)):  ......................................................................................................................................

0.3. Flokkur,	undirflokkur	og	undirflokkur	undirflokks	ökutækis	(3):  ............................................................................

0.4. Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda fullbúna ökutækisins (1) (4):  ...........................................................

 Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda fullbúna afbrigðisins (1) (4):

 Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda fullbúna ökutækisins/afbrigðisins í áföngum (1) (4):

 Heiti og heimilisfang framleiðanda síðasta framleiðsluþreps ófullbúna ökutækisins(1) (4):

 Heiti fyrirtækis eða -fyrirtækja og heimilisfang eða heimilisföng framleiðanda eða framleiðenda allra fyrri þrepa 
(1) (4):
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0.4.1. Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja:  ................................................

0.4.2. Nafn og heimilisfang fulltrúa framleiðandans (ef einhver):  ....................................................................................

II. LIÐUR

Tækniþjónusta sem annast prófanirnar: ...............................................................................................................................

Dagsetning prófunarskýrslu .................................................................................................................................................

Númer prófunarskýrslu ........................................................................................................................................................

III. LIÐUR

Undirritaður vottar hér með að lýsing framleiðanda í meðfylgjandi upplýsingaskjali um þá gerð ökutækis, sem lýst er 
hér	að	framan,	er	rétt,	að	lögbært	gerðarviðurkenningaryfirvald	ESB	hefur	valið	eitt	eða	fleiri	sýnishorn	af	gerðinni	og	
þau hafa verið lögð fram sem frumgerðir ökutækjagerðarinnar og að meðfylgjandi prófunarniðurstöður eiga við um 
ökutækjagerðina.

1. Fyrir fullbúin afbrigði

1.1. Fullbúin afbrigði gerðar ökutækisins uppfylla/uppfylla ekki (1) allar viðeigandi kröfur sem skráðar eru í II. 
viðauka við reglugerð (ESB) nr. 168/2013.

2. Að því er varðar fullbúin ökutæki/afbrigði í áföngum

2.1. Fullbúnar gerðir/afbrigði ökutækisins í áföngum uppfylla/uppfylla ekki (1) allar viðeigandi kröfur sem skráðar 
eru í II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 168/2013(4):

2.1.1. Viðurkenningaryfirvaldið	hefur	sannreynt	að	fullbúna	ökutækið/afbrigðið	í	áföngum	uppfyllir	allar	viðeigandi	
tæknilegar kröfur þegar þessi gerðarviðurkenning er veitt (sjá 6. mgr. 25. gr. reglugerðar (ESB) nr. 168/2013).

3. Að því er varðar ófullbúin ökutæki/afbrigði

3.1. Ófullbúin gerð/afbrigði ökutækisins stenst/stenst ekki (1) tæknikröfur stjórnvaldsfyrirmæla sem talin eru upp í 
töflunni	í	2.	lið	2.	liðar	(4).

4. Gerðarviðurkenning er veitt/rýmkuð/synjað/afturkölluð (1)

4.1. Viðurkenningin er veitt í samræmi við 40. gr. reglugerðar (ESB) nr. 168/2013 og gildistími hennar takmarkast því 
við dags./mán./ár.

5. Takmörkun á gildi (1) (6):  .........................................................................................................................................

6. Veittar undanþágur (1) (6) (7):  ...................................................................................................................................

6.1. Ástæður fyrir undanþágunum (1) (7):  .......................................................................................................................

6.2. Kröfur sem gilda í stað ofangreindra krafna (1) (7):  .................................................................................................

Staður:  .................................................................................................................................................................................

Dagsetning:  .........................................................................................................................................................................

Nafn	og	undirskrift	(eða	myndræn	framsetning	á	„útfærðri	rafrænni	undirskrift“	samkvæmt	tilskipun	1999/93/EB,	þ.m.t.	
sannprófunargögn):

Fylgiskjöl:

— Upplýsingasafn

— Niðurstöður úr prófunum
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— Nafn/nöfn og sýnishorn af undirskrift þess eða þeirra sem hafa heimild til að skrifa undir samræmisvottorð og 
yfirlýsing	um	stöðu	viðkomandi	innan	fyrirtækisins.

— Útfyllt sýnishorn af samræmisvottorðinu

ATH:

— Ef þessi fyrirmynd er notuð fyrir gerðarviðurkenningu á ökutæki sem undanþágu vegna nýrrar tækni eða nýrrar 
hugmyndar	í	samræmi	við	40.	gr.	reglugerðar	(ESB)	nr.	168/2013	skal	yfirskrift	vottorðsins	vera	„ESB-HEILDAR
GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ	TIL	BRÁÐABIRGÐA,	GILDIR	EINUNGIS	Á	YFIRRÁÐASVÆÐI	
… (4)“	.	Í	bráðabirgðagerðarviðurkenningarvottorðinu	skal	einnig	tilgreina	þær	takmarkanir	sem	hafa	verið	settar	
á gildi þess og þær undanþágur sem hefur verið beitt í samræmi við 4. mgr. 30. gr. reglugerðar (ESB) nr. 168/2013.

— Ef þessi fyrirmynd er notuð fyrir landsbundna gerðarvirðurkenningu fyrir litla framleiðsluröð ökutækja skv. 42. 
gr.	reglugerðar	(ESB)	nr.	168/2013,	skal	textinn	„ESB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ“	ekki	koma	
fram	í	titlinum.	Í	textanum	skal	tilgreina	eðli	undanþáganna,	ástæðurnar	fyrir	þeim	og	kröfur	sem	koma	í	þeirra	
stað skv. 2. mgr. 42. gr. reglugerðar (ESB) nr. 168/2013.

__________
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ESB-HEILDARGERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ

2. LIÐUR

Þessi ESB-gerðarviðurkenning varðar ófullbúin og fullbúin ökutæki í áföngum, afbrigði eða útfærslur.

1. Viðurkenningar ökutækja á fyrra þrepi eða þrepum.

Þrep ESB-gerðar viður kenn-
ingar númer Dags: Gildir um (eftir því sem 

við á)

Afbrigði eða útfærslur sem eru 
fullbúin eða fullbúin í áföngum 

(eftir því sem við á) (*)

1

(grunnökutæki)

2

(*) Þegar	um	er	að	ræða	eitt	eða	fleiri	ófullbúin	afbrigði	eða	útgáfur	(eins	og	við	á)	skal	skrá	þau	afbrigði	eða	útgáfur	(eins	og	við	
á) sem eru fullbúin eða fullbúin í áföngum.

2. Skrá	yfir	kröfur	sem	eiga	við	um	viðurkenndu,	ófullbúnu	ökutækjagerðina,	afbrigðið	eða	útgáfuna	(með	hliðsjón	af	
gildissviði og síðustu breytingum á stjórnvaldsfyrirmælum, sem talin eru upp eins og við á).

Liður Viðfangsefni Tilvísun í 
stjórnvaldsfyrirmæli

Eins og henni var 
breytt með:

Gildir um afbrigði eða, ef þörf 
krefur, útfærslu

(Tilgreinið einungis viðfangsefni ef til er ESB-gerðarviðurkenning/UNECE-viðurkenning fyrir þau)

____________

Skýringar við 2. viðbæti

(Neðanmálsgreinar og skýringar komi ekki fram í gerðarviðurkenningarvottorði)

(1)  Strikið	yfir	ef	það	á	ekki	við.

(2)  Tilgreinið gerð-afbrigði-útfærslu alstafakóða fyrir hverja gerð, hvert afbrigði og hverja útfærslu eins og fram kemur 
í lið 2.3 í B-hluta I. viðauka.

(3) Flokkað	skv.	4.	gr.	og	I.	viðauka	við	reglugerð	(ESB)	nr.	168/2013	og	skal	kóðinn	tilgreindur,	t.d.	„L3e-A1E“	fyrir	
torfæruhjól	með	litlu	afli.

(4) Tilgreinið aðildarríkið.

(6)  Gildir einungis um gerðarviðurkenningu á ökutæki sem undanþágu vegna nýrrar tækni eða nýrrar hugmyndar í 
samræmi við 40. gr. reglugerðar (ESB) nr. 168/2013.

(7) Gildir einungis um gerðarviðurkenningu fyrir litla, landsbundna framleiðsluröð ökutækja skv. 42. gr. reglugerðar 
(ESB) nr. 168/2013. 

(8) Tilgreinið	einungis	nýjustu	breytinguna	ef	um	er	að	ræða	breytingu	á	einni	eða	fleiri	greinum	í	reglugerð	(ESB)	nr.	
168/2013, samkvæmt breytingunni sem gildir um ESB-gerðarviðurkenninguna.

__________



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 27/1966 12.5.2016

3. viðbætir

Fyrirmynd að viðbót við ESB-gerðarviðurkenningarvottorðið

Viðbót við ESB-gerðarviðurkenningarvottorðið

Skrá yfir stjórnvaldsfyrirmæli sem gerð ökutækis samræmist

Skráið einungis ef um er að ræða gerðarviðurkenningu í samræmi við 6. mgr. 30. gr.  reglugerðar (ESB) nr. 168/2013.

Liður Viðfangsefni Tilvísun í stjórnvaldsfyrirmæli Eins og henni 
var breytt með:

Gildir um 
útfærslur

KRÖFUR UM VISTVÆNLEIKA OG AFKÖST KNÚNINGSEININGAR

1 Losun	frá	endaröri	eftir	kaldræsingu Framseld reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 134/2014, II. viðauki

2 Losun	frá	endaröri	við	(aukinn	
lausagang)/hröðunarprófun

Framseld reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 134/2014, III. viðauki

3 Losun	lofttegunda	frá	sveifarhúsi Framseld reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 134/2014, IV. viðauki

4 Losun	við	uppgufun Framseld reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 134/2014, V. viðauki

5 Ending mengunarvarnarbúnaðar Framseld reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 134/2014, VI. viðauki

6 Mæling á losun koltvísýrings, 
eldsneytisnotkun, raforkunotkun og 
drægi á rafmagni

Framseld reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 134/2014, VII. viðauki

7 Prófanir á innbyggðu 
umhverfisgreiningarkerfi	

Framseld reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 134/2014, VIII. viðauki

8 Leyfilegt	hljóðstig Framseld reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 134/2014, IX. viðauki

9 Málsmeðferðarreglur og tæknilegar 
kröfur um  hámarkshönnunarhraða 
ökutækis, hámarkssnúningsvægi, 
samfellt	hámarksafl	og	hámarksafl

Framseld reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 134/2014, X. viðauki

10 Skilgreining á knúningshóp ökutækis Framseld reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 134/2014, XI. viðauki
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Liður Viðfangsefni Tilvísun í stjórnvaldsfyrirmæli Eins og henni 
var breytt með:

Gildir um 
útfærslur

KRÖFUR UM NOTKUNARÖRYGGI ÖKUTÆKIS

1 Hljóðmerkjabúnaður Framseld reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 
3/2014, II. viðauki

2 Hemlun, þ.m.t. læsivarin og 
sambyggð	hemlakerfi

Framseld reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 3/2014, III. viðauki

3 Rafmagnsöryggi Framseld reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 3/2014, IV. viðauki

4 Tilkynningarskylda framleiðanda að 
því er varðar endingarprófun kerfa, 
íhluta og búnaðar sem eru mikilvæg 
m.t.t. notkunaröryggis

Framseld reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 3/2014, V. viðauki

5 Veltigrindur að framan og aftan Framseld reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 3/2014, VI. viðauki

6 Rúður, framrúðuþurrkur og -sprautur 
og	afísingar-	og	móðuhreinsunarkerfi

Framseld reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 3/2014, VII. viðauki

7 Stjórntæki sem ökumaður stjórnar, 
þ.m.t. auðkenning stjórntækja, 
gaumbúnaðar og merkjabúnaðar

Framseld reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 3/2014, VIII. viðauki

8 Uppsettur ljósa- og 
ljósmerkjabúnaður, þ.m.t. sjálfvirk 
kviknun ljósa

Framseld reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 3/2014, IX. viðauki

9 Útsýn aftur fyrir Framseld reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 3/2014, X. viðauki

10 Veltivarnarbúnaður	(ROPS) Framseld reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 3/2014, XI. viðauki

11 Öryggisbeltafestingar og öryggisbelti Framseld reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 3/2014, XII. viðauki

12 Sæti (hnakkar og sæti) Framseld reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 3/2014, XIII. viðauki
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Liður Viðfangsefni Tilvísun í stjórnvaldsfyrirmæli Eins og henni 
var breytt með:

Gildir um 
útfærslur

13 Stýrieiginleikar, beygjueiginleikar og 
snúningseiginleikar

Framseld reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 3/2014, XIV. viðauki

14 Áfesting hjólbarða Framseld reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 3/2014, XV. viðauki

15 Plata sem sýnir takmörkun 
hámarkshraða ökutækis og 
staðsetning hennar á ökutækinu

Framseld reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 3/2014, XVI. viðauki

16 Vernd ökumanns og farþega, þ.m.t. 
innréttingar og dyr á ökutækjum

Framseld reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 3/2014, XVII. viðauki

17 Samfellt	hámarksheildarafl	og/eða	
hámarkstakmörkun hönnunarhraða 
ökutækis

Framseld reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 3/2014, XVIII. viðauki

18 Kröfur um heilleika burðarvirkis 
ökutækis

Framseld reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 3/2014, XIX. viðauki

SMÍÐI ÖKUTÆKIS OG ALMENNAR GERÐARVIÐURKENNINGARKRÖFUR

1 Ráðstafanir gegn óheimilum 
breytingum	á	aflrásum

Framseld reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 44/2014, II. viðauki

2 Fyrirkomulag við 
gerðarviðurkenningaraðferðir

Framseld reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 44/2014, III. viðauki

3 Samræmi framleiðslu Framseld reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 44/2014, IV. viðauki

4 Tengibúnaður og tengingar Framseld reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 44/2014, V. viðauki

5 Búnaður til að koma í veg fyrir 
notkun	án	leyfis

Framseld reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 44/2014, VI. viðauki

6 Rafsegulsviðssamhæfi	(EMC) Framseld reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 44/2014, VII. viðauki

7 Útstæðir hlutar Framseld reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 44/2014, VIII. viðauki
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Liður Viðfangsefni Tilvísun í stjórnvaldsfyrirmæli Eins og henni 
var breytt með:

Gildir um 
útfærslur

8 Eldsneytisgeymsla Framseld reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 44/2014, IX. viðauki

9 Hleðslupallar Framseld reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 44/2014, X. viðauki

10 Massar og mál Framseld reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 44/2014, XI. viðauki

11 Virknikröfur fyrir innbyggt 
greiningarkerfi	(OBD)

Framseld reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 44/2014, XII. viðauki

12 Handföng og fóthvílur fyrir farþega Framseld reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 44/2014, XIII. viðauki

13 Flötur fyrir skráningarmerki Framseld reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 44/2014, XIV. viðauki

14 Aðgangur að upplýsingum um 
viðgerðir og viðhald

Framseld reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 44/2014, XV. viðauki

15 Standarar Framseld reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 44/2014, XVI. viðauki
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4. viðbætir

Fyrirmynd að ESB-gerðarviðurkenningarvottorði fyrir kerfi í ökutæki

ESB-gerðarviðurkenningarvottorð

FYRIRMYND C

(til notkunar við gerðarviðurkenningu kerfis í ökutæki)

Snið: A4 (210 × 297 mm)

ESB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ

Stimpill	gerðarviðurkenningaryfirvalds

Tilkynning um:

— ESB-gerðarviðurkenningu(1)

— rýmkun ESB-gerðarviðurkenningar(1)

— synjun ESB-gerðarviðurkenningar(1)

— afturköllun ESB-gerðarviðurkenningar(1)
} á	gerð	kerfis/gerð	ökutækis	með	tilliti	til	kerfis		(1) (0)

með tilliti til  … viðauka (a) … við framselda(-r) reglugerð(-ir) framkvæmdastjórnarinnar (ESB) (nr.) …/…, (og … 
viðauka (a) við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) (nr.) …/…) (1) eins og henni eða þeim var síðast 
breytt með (framseldri (1) reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) (nr.) …/…) (1) (6)

ESB-gerðarviðurkenningarnúmer (1) (6)  ............................................................................................................................

Ástæða fyrir rýmkun (1)  .....................................................................................................................................................

I. LIÐUR

0.7.  Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda):  ..........................................................................................................

0.8.  Gerð:  ....................................................................................................................................................................

0.8.1.  Verslunarheiti (ef til er(u)):  ..................................................................................................................................

0.9.  Heiti og heimilisfang framleiðanda:  ....................................................................................................................

0.9.1.  Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja:  ............................................

0.9.2.  Nafn og heimilisfang fulltrúa framleiðandans (ef einhver):  ................................................................................

0.10.  Ökutæki	sem	kerfið	er	ætlað	í	(b):

0.10.1.  Gerð (b):

0.10.2.  Afbrigði: (c):

0.10.3.  Útgáfa (útgáfur) (c):

0.10.4.  Verslunarheiti (ef til er(u)):

0.10.5.  Flokkur,	undirflokkur	og	undirflokkur	undirflokks	ökutækis	(3):
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II. LIÐUR

1. Tækniþjónusta sem annast prófanirnar:  ......................................................................................................................

2. Dagsetning prófunarskýrslu eða -skýrslna:  .................................................................................................................

3. Númer prófunarskýrslu eða -skýrslna:  ........................................................................................................................

4. Athugasemdir (ef einhverjar eru):  ...............................................................................................................................

5. Takmarkanir á gildi (1) (5) ............................................................................................................................................

6. Veittar undanþágur (1) (5)  ............................................................................................................................................

Staður:  ................................................................................................................................................................................

Dagsetning:  ........................................................................................................................................................................

Nafn og undirskrift (eða myndræn framsetning á „útfærðri rafrænni undirskrift“ samkvæmt tilskipun 1999/93/EB, þ.m.t. 
sannprófunargögn):  ............................................................................................................................................................

Fylgiskjöl:

— Upplýsingasafn

—  Prófunarskýrsla

ATH:

Ef þessi fyrirmynd er notuð til gerðarviðurkenningar á kerfi sem undanþágu vegna nýrrar tækni eða nýrrar hugmyndar í 
samræmi við 40. gr. reglugerðar (ESB) nr. 168/2013 skal yfirskrift vottorðsins vera „ESB-GERÐARVIÐURKENNINGAR-
VOTTORÐ TIL BRÁÐABIRGÐA, GILDIR EINUNGIS Á YFIRRÁÐASVÆÐI … (4)“ og í bráðabirgðagerðarviður-
kenningarvottorðinu skal einnig tilgreina þær takmarkanir sem hafa verið settar á gildi þess og þær undanþágur sem hefur 
verið beitt í samræmi við 4. mgr. 30. gr. reglugerðar (ESB) nr. 168/2013.

_____________

Skýringar við 4. viðbæti

(Neðanmálsgreinar og skýringar komi ekki fram í gerðarviðurkenningarvottorði)

(0) Tilgreinið kerfið samkvæmt fyrsta dálki töflu 1 í 6. lið VII. viðauka (t.d. uppsetning ljósa- og ljósmerkjabúnaðar).

(1)  Strikið yfir ef það á ekki við.

(3) Flokkað skv. 4. gr. og I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 168/2013 og skal kóðinn tilgreindur, t.d. „L3e-A1E“ fyrir 
torfæruhjól með litlu afli.

(4) Tilgreinið aðildarríkið.

(5)  Gildir einungis um gerðarviðurkenningu á ökutæki sem undanþágu vegna nýrrar tækni eða nýrrar hugmyndar í 
samræmi við 40. gr. reglugerðar (ESB) nr. 168/2013.

(6) Tilgreinið nýjustu breytingu á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt breytingunni sem gildir 
um ESB-gerðarviðurkenninguna.

(a)  Rómverskur tölustafur viðeigandi viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar eða fleiri en einn 
rómverskur tölustafur viðeigandi viðauka við sömu framseldu reglugerð framkvæmdastjórnarinnar.

(b)  Gefið þessar upplýsingar fyrir hverja gerð ökutækis.

(c)  Tilgreinið gerð-afbrigði-útfærslu alstafakóða fyrir hverja gerð, hvert afbrigði og hverja útfærslu eins og fram kemur 
í lið 2.3 í B-hluta I. viðauka.

____________
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5. viðbætir

Fyrirmynd að ESB-gerðarviðurkenningarvottorði fyrir aðskilda tæknieiningu eða íhlut

ESB-gerðarviðurkenningarvottorð

FYRIRMYND D

(notist við gerðarviðurkenningu á íhlutum/aðskildum tæknieiningum

Snið: A4 (210 × 297 mm)

ESB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ

Stimpill	gerðarviðurkenningaryfirvalds

Tilkynning um:

— ESB-gerðarviðurkenningu(1)

— rýmkun ESB-gerðarviðurkenningar(1)

— synjun ESB-gerðarviðurkenningar(1)

— afturköllun ESB-gerðarviðurkenningar(1)
} vegna gerðar íhlutar/aðskilinnar tæknieiningar (1) (0)

með tilliti til  … viðauka (a) … við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) (nr.) …/…, (og … viðauka (a) 
við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) (nr.) …/…) (1) eins og henni var síðast breytt með (framseldri 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar) (1) (6)

ESB-gerðarviðurkenningarnúmer(1):  .................................................................................................................................

Ástæða fyrir rýmkun (1):  ....................................................................................................................................................

I. LIÐUR

0.7. Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda):  ..........................................................................................................

0.8. Gerð:  ....................................................................................................................................................................

0.8.1. Verslunarheiti (ef til er(u)):  ..................................................................................................................................

0.9. Heiti og heimilisfang framleiðanda:  ....................................................................................................................

0.9.1. Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja:  ............................................

0.9.2. Nafn og heimilisfang fulltrúa framleiðandans (ef einhver):  ................................................................................

0.10. Ef um er að ræða aðskilda tæknieiningu: ökutæki sem hún er ætluð í (b):

0.10.1. Gerð (c)  .................................................................................................................................................................

0.10.2. Afbrigði: (C)  .........................................................................................................................................................

0.10.3. Útgáfa (útgáfur) (C)  ..............................................................................................................................................

0.10.4. Verslunarheiti (ef til er(u)):  ..................................................................................................................................

0.10.5. Flokkur,	undirflokkur	og	undirflokkur	undirflokks	ökutækis	(3):  ........................................................................
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II. LIÐUR

1. Tækniþjónusta sem annast prófanirnar:  ......................................................................................................................

2. Dagsetning prófunarskýrslu eða -skýrslna:  .................................................................................................................

3. Númer prófunarskýrslu eða -skýrslna:  ........................................................................................................................

4. Athugasemdir (sjá viðbót):  .........................................................................................................................................

5. Takmörkun á gildi (1) (4):  ............................................................................................................................................

6. Veittar undanþágur (1) (4)  ............................................................................................................................................

Staður:  ................................................................................................................................................................................

Dagsetning:  ........................................................................................................................................................................

Nafn	og	undirskrift	(eða	myndræn	framsetning	á	„útfærðri	rafrænni	undirskrift“	samkvæmt	tilskipun	1999/93/EB,	þ.m.t.	
sannprófunargögn):  ............................................................................................................................................................

Fylgiskjöl:

— Upplýsingasafn

—  Prófunarskýrsla

ATH:

—  Ef þessi fyrirmynd er notuð til gerðarviðurkenningar á íhlut eða aðskilinni tæknieiningu sem undanþágu 
vegna	nýrrar	tækni	eða	nýrrar	hugmyndar	í	samræmi	við	40.	gr.	reglugerðar	(ESB)	nr.	168/2013	skal	yfirskrift	
vottorðsins	vera	„ESB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ	TIL BRÁÐABIRGÐA,	GILDIR	EINUNGIS	
Á	 YFIRRÁÐASVÆÐI	 …	 (4)“	 og	 í	 bráðabirgðagerðarviðurkenningarvottorðinu	 skal	 einnig	 tilgreina	 þær	
takmarkanir sem hafa verið settar á gildi þess og þær undanþágur sem hefur verið beitt í samræmi við 4. mgr.  
30. gr. reglugerðar (ESB) nr. 168/2013.

____________

Skýringar við 5. viðbæti

(Neðanmálsgreinar og skýringar komi ekki fram í gerðarviðurkenningarvottorði)

(0) Tilgreinið íhlutinn/aðskildu tæknieininguna samkvæmt fyrsta dálki 6. liðar VII. viðauka (t.d. búnaður til að koma í 
veg	fyrir	notkun	án	leyfis)

(1)  Strikið	yfir	ef	það	á	ekki	við.

(3) Flokkað	skv.	4.	gr.	og	I.	viðauka	við	reglugerð	(ESB)	nr.	168/2013	og	skal	kóðinn	tilgreindur,	t.d.	„L3e-A1E“	fyrir	
torfæruhjól	með	litlu	afli.

(4) Tilgreinið aðildarríkið.

(5)  Gildir einungis um gerðarviðurkenningu á íhlut eða tæknilegri einingu sem undanþágu vegna nýrrar tækni eða 
nýrrar hugmyndar í samræmi við 40. gr. reglugerðar (ESB) nr. 168/2013.

(6) Tilgreinið nýjustu breytingu á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt breytingunni sem gildir 
um ESB-gerðarviðurkenninguna.

(a)  Rómverskur	 tölustafur	 viðeigandi	 viðauka	 við	 framselda	 reglugerð	 framkvæmdastjórnarinnar	 eða	 fleiri	 en	 einn	
rómverskur tölustafur viðeigandi viðauka við sömu framseldu reglugerð framkvæmdastjórnarinnar.

(b)  Gefið	þessar	upplýsingar	fyrir	hverja	gerð	ökutækis.

(c)  Tilgreinið gerð-afbrigði-útfærslu alstafakóða fyrir hverja gerð, hvert afbrigði og hverja útfærslu eins og fram kemur 
í lið 2.3 í B-hluta I. viðauka.

___________
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6. viðbætir

Fyrirmynd að viðbót við ESB-gerðarviðurkenningarvottorð fyrir aðskilda tæknieiningu eða íhlut 

Viðbót við ESB-gerðarviðurkenningarvottorðið

VIÐBÓT	VIÐ	ESB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ	MEÐ	ESB-GERÐARVIÐURKENNINGARNÚMERI...

1. Takmörkun á notkun á (0) (1)….................................................(2):  .........................................................................

 .....................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................

2. Sérstök skilyrði fyrir uppsetningu á (0) (1)….....................................(2):  ................................................................

 .....................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................

3. Athugasemdir (0) :  .....................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................

____________

Skýringar við 6. viðbæti

(Neðanmálsgreinar og skýringar komi ekki fram í viðbótinni við gerðarviðurkenningarvottorðið)

(0)  Strikið	yfir	ef	það	á	ekki	við.

(1) Tilgreinið	 íhlutinn	 eða	 aðskildu	 tæknieininguna	 samkvæmt	 fyrsta	 dálki	 töflu	 1	 í	 6.	 lið	VII.	 viðauka	 við	 þessa	
reglugerð	(t.d.	búnaður	til	að	koma	í	veg	fyrir	notkun	án	leyfis).

(2) Í samræmi við 4. mgr. 31. gr. reglugerðar (ESB) nr. 168/2012 skal tilgreina takmarkanir á notkun og sérstök skilyrði 
fyrir uppsetningu á íhlutnum/aðskildu tæknieiningunni.

_______
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VII. VIÐAUKI

Númerakerfi fyrir ESB-gerðarviðurkenningarvottorð

1. Raða skal ESB-gerðarviðurkenningarvottorðum í númeraröð í samræmi við aðferðina sem sett er fram þessum 
viðauka.

2. ESB-gerðarviðurkenningarnúmerið	skal	samanstanda	af	fjórum	liðum	fyrir	heildargerðarviðurkenningar	og	fimm	
liðum fyrir gerðarviðurkenningar á kerfum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum eins og nánar er rakið hér á eftir. 
Í	öllum	tilvikum	skal	aðskilja	liðina	með	stjörnu	(„*“).

2.1. 1.	liður:	Lágstafurinn	,,e“,	og	þar	á	eftir	komi	auðkennisnúmer	aðildarríkisins	sem	veitti	ESB-gerðarviðurkenninguna,	
sem nær til allrar gerðarviðurkenningarnúmera.

1 Þýskaland 19 Rúmenía

2 Frakkland 20 Pólland

3 Ítalía 21 Portúgal

4 Holland 23 Grikkland

5 Svíþjóð 24 Írland

6 Belgía 25 Króatía

7 Ungverjaland 26 Slóvenía

8 Tékkland 27 Slóvakía

9 Spánn 29 Eistland

11 Bretland 32 Lettland

12 Austurríki 34 Búlgaría

13 Lúxemborg 36 Litháen

17 Finnland 49 Kýpur

18 Danmörk 50 Malta

2.2. 2. liður: Númer viðeigandi reglugerðar eða framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar.

— ef	um	er	að	ræða	ESB-heildargerðarviðurkenningu	skal	tilgreina	„168/2013“,

— ef um er að ræða heildargerðarviðurkenningu fyrir litla landsbundna  framleiðsluröð í samræmi við 42. gr. 
reglugerðar	(ESB)	nr.	168/2013	skulu	hástafirnir	NKS	standa	á	undan	„168/2013“,

— ef	 um	 er	 að	 ræða	 kerfi,	 íhlut	 eða	 aðskilda	 tæknieiningu	 skal	 tilgreina	 númer	 samsvarandi	 framseldrar	
reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar um viðbætur við reglugerð (ESB) nr. 168/2013: Tilgreina skal 
„3/2014“,	„44/2014“,	eða	„134/2014“.

2.3. 3.	 liður:	 nýjasta	 framselda	 reglugerð	 framkvæmdastjórnarinnar	 um	breytingar	 (t.d.	 „RRR/2016“)	 og	 því	 næst	
auðkenniskóði	 kerfisins,	 íhlutarins	 eða	 aðskildu	 tæknieiningarinnar	 og	 það	 framkvæmdarþrep	 sem	 gildir	 um	
gerðarviðurkenninguna	samkvæmt	töflu	1	í	5.	lið:.

— Ef um er að ræða ESB-heildargerðarviðurkenningu skal sleppa lið 3,

— Ef	um	er	að	ræða	ESB-gerðarviðurkenningu	á	kerfi,	íhlut	eða	aðskilinni	tæknieinginu	skal	tilgreina	númer	
nýjustu	framseldrar	reglugerðar	framkvæmdastjórnarinnar	og	því	næst	alstaf,	eins	og	sýnt	er	í	töflu	1	í	5.	lið,	
til	að	auðkenna	með	skýrum	hætti	gerð	kerfis,	íhlutar	eða	aðskildrar	tæknieiningar.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 27/1976 12.5.2016

2.4. 4. liður: Raðtala fyrir gerðarviðurkenningarvottorð.

— Fjögurra stafa raðtala með núllum fremst (eftir því sem við á) sem er grunnviðurkenningarnúmerið. Raðtalan 
skal	vera	fimm	tölustafa	og	röðin	hefst	á	„00001“.

2.5. 5. liður: Raðtala sem sýnir númer rýmkunar gerðarviðurkenningarinnar

— tveggja	tölustafa	raðtala	fyrir	hvert	útgefið	gerðarviðurkenningarnúmer,	með	núllum	fremst,	eftir	því	sem	við	
á,	og	skal	röðin	hefjast	á	„00“.	

3. Einungis má sleppa 5. lið á lögboðnum merkiplötum ökutækisins.

4. Uppsetning gerðarviðurkenningarnúmera (með gerviraðtölum og gervinúmeri á framseldri reglugerð fram-
kvæmdastjórnarinnar	til	breytinga	(„RRR/2016“)	til	skýringar)

Dæmi um gerðarviðurkenningu íhlutar/aðskilinnar tæknieiningar fyrir hljóðmerkjabúnað, sem ekki hefur verið 
rýmkuð	og	er	útgefin	í	Frakklandi:

— e2*3/2014*3/2014N*00003*00

— e2		=		Frakkland	(1.	liður)

— 	3/2014			=		Framseld	reglugerð	framkvæmdastjórnarinnar	(ESB)	3/2014	(2.	liður)

— 3/2014N	=		endurtakið	framselda	reglugerð	framkvæmdastjórnarinnar	(ESB)	nr.	3/2014	til	að	sýna	að	
henni	hafi	ekki	verið	breytt	og	bókstafinn	„N“	til	að	sýna	að	um	hljóðmerkjabúnað	sé	að	ræða	(3.	liður)

— 00003		=			raðtala	gerðarviðurkenningar	(4.	liður)

— 00		=   rýmkunarnúmer (5. liður)

 Dæmi	um	gerðarviðurkenningu	á	kerfi	 í	ökutækjum	sem	varðar	 losun	 frá	hreyflum	(Euro-þrep	4),	breytt	með	
annarri	framseldri	reglugerð	framkvæmdastjórnarinnar	RRR/2016,	sem	hefur	verið	rýmkuð	tvisvar	og	er	útgefin	
í Búlgaríu:

— e34*134/2014*RRR/2016A1*00403*02

— e34		=		Búlgaría	(1.	liður)

— 	134/2014			=		Framseld	reglugerð	framkvæmdastjórnarinnar	(ESB)	nr.	134/2014	(2.	liður)

— RRR/2016A1		=	 	númer	framseldrar	reglugerðar	framkvæmdastjórnarinnar	 til	breytingar	(RRR/2016)	
ásamt	bókstafnum	og	tölunni	„A1“	til	að	sýna	að	það	varði	losun	frá	hreyflum	(Euro-þrep	4)(3.	liður)

— 00403		=			raðtala	gerðarviðurkenningar	(4.	liður)

— 02   =			rýmkunarnúmer	(5.	liður)

 Dæmi um heildargerðarviðurkenningu fyrir litla landsbundna framleiðsluröð sem hefur verið rýmkuð einu sinni, 
er	útgefin	í	Austurríki	og	veitt	í	samræmi	við	42.	gr.	reglugerðar	(ESB)	nr.	168/2013:

— e12*NKS168/2013*00001*01

— e12		=		Austurríki	(1.	liður)

— NKS168/2013		=		Reglugerð	(ESB)	nr.	168/2013	og	þar	á	undan	nefnari	litlu	landsbundnu	fram	leiðslu-
raðarinnar (2. liður)

— 00001		=			raðtala	gerðarviðurkenningar	(4.	liður)

— 01   =   rýmkunarnúmer (5. liður)
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 Dæmi	um	númer	heildargerðarviðurkenningar	sem	hefur	verið	rýmkuð	fimm	sinnum	og	er	gefin	út	í	Hollandi:

— e4*168/2013*10690*05

— e4		=		Holland	(1.	liður)

— 	168/2013			=		Reglugerð	(ESB)	168/2013	(2.	liður)

— 10690		=			raðtala	gerðarviðurkenningar	(4.	liður)

— 05   =   rýmkunarnúmer (5. liður)

Tafla 1

Kerfisbinding á númerakerfi fyrir ESB-gerðarviðurkenningarvottorð fyrir kerfi, íhluti og aðskildar 
tæknieiningar

SKRÁ I — Kröfur um vistvænleika og afköst knúningseiningar

Kerfi	eða	íhlutur/aðskilin	tæknieining Framseld reglugerð fram-
kvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. alstafur

Kerfi:	losun	frá	hreyflum	(Euro-þrep	4) 134/2014 A1

Kerfi:	losun	frá	hreyflum	(Euro-þrep	5) 134/2014 A2

Kerfi:	losun	við	uppgufun	(liður	1.4.1.	til	1.4.3	í	IV.	viðauka	
við reglugerð (ESB) 168/2013)

134/2014 B1

Kerfi:	losun	við	uppgufun	(liður	1.4.4.	til	1.4.6	í	IV.	viðauka	
við reglugerð (ESB) 168/2013)

134/2014 B2

Kerfi:	losun	við	uppgufun	(liður	1.4.7.	til	1.4.8	í	IV.	viðauka	
við reglugerð (ESB) 168/2013)

134/2014 B3

Kerfi:	innbyggt	umhverfisgreiningarkerfi	(I.	áfangi:	liður	1.8.1	
til 1.8.2 í IV. viðauka við reglugerð (ESB) 168/2013)

134/2014 C1

Kerfi:	innbyggt	umhverfisgreiningarkerfi	(innbyggt	
greiningarkerfi	í	II.	áfanga:	liður	1.8.3	í	IV.	viðauka	við	
reglugerð (ESB) 168/2013)

134/2014 C2

Kerfi:	hljóðstig 134/2014 D

Kerfi:	afköst	knúningseiningar 134/2014 E

Aðskilin tæknieining: mengunarvarnarbúnaður 134/2014 F

Aðskilin tæknieining: hávaðamildunarbúnaður 134/2014 G

Aðskilin tæknieining: útblástursbúnaður 
(mengunarvarnarbúnaður og hávaðamildunarbúnaður)

134/2014 H

 Dæmi um gerðarviðurkenningarnúmer sem skal tilgreina á lögboðinni merkiplötu ökutækis

— e50*168/2013*20089

— e50		=		Malta	(1.	liður)

— 	168/2013			=		Reglugerð	(ESB)	168/2013	(2.	liður)

— 20089		=			raðtala	gerðarviðurkenningar	(4.	liður)
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5.

SKRÁ II — Kröfur um notkunaröryggi ökutækis

Kerfi	eða	íhlutur/aðskilin	tæknieining Framseld reglugerð fram-
kvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. alstafur

Kerfi:	hemlar 3/2014 J

Kerfi:	uppsetning	ljósa-	og	ljósmerkjabúnaðar 3/2014 K

Kerfi:	veltivarnarbúnaður	 3/2014 L

Kerfi:	áfesting	hjólbarða 3/2014 M

Íhlutur/aðskilin tæknieining: hljóðmerkjabúnaður 3/2014 N

Íhlutur/aðskilin tæknieining: framrúða úr öðru efni en gleri 3/2014 O

Íhlutur/aðskilin tæknieining: framrúðusprautubúnaður 3/2014 P

Íhlutur/aðskilin tæknieining: baksýnisbúnaður 3/2014 Q

Íhlutur/aðskilin tæknieining: öryggisbelti 3/2014 R

Íhlutur/aðskilin tæknieining: sæti (hnakkur/sæti) 3/2014 S

SKRÁ III — Smíði ökutækis og almennar gerðarviðurkenningarkröfur

Kerfi	eða	íhlutur/aðskilin	tæknieining Framseld reglugerð fram-
kvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. alstafur

Kerfi:	virkt,	innbyggt	greiningarkerfi	(innbyggt	greiningarkerfi	
í II. áfanga: liður 1.8.1 til 1.8.2 í IV. viðauka við reglugerð 
(ESB) 168/2013)

44/2014 T1

Kerfi:	virkt	innbyggt	greiningarkerfi	(innbyggt	greiningarkerfi	
í II. áfanga: liður 1.8.3 í IV. viðauka við reglugerð (ESB) 
168/2013)

44/2014 T2

Aðskilin tæknieining: tengibúnaður eftirvagns 44/2014 U

Aðskilin tæknieining: búnaður til að koma í veg fyrir notkun 
án	leyfis

44/2014 V

Aðskilin tæknieining: handföng fyrir farþega 44/2014 W

Aðskilin tæknieining: fóthvílur 44/2014 X

Aðskilin tæknieining: hliðarvagn 44/2014 Y
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VIII. VIÐAUKI

Snið prófunarskýrslna og sniðmát fyrir blað með niðurstöðum úr prófunum

1. Almennar kröfur um snið prófunarskýrslna

1.1. Prófunarskýrslurnar	 skulu	 uppfylla	 ákvæði	 staðalsins	 EN	 ISO/IEC	 17025:2005	 fyrir	 öll	 stjórnvalds-
fyrirmæli sem skráð eru í II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 168/2013. Einkum skulu þær innihalda þær 
upplýsingar sem nefndar eru í lið 5.10.2, þ.m.t. 1. neðanmálsgrein þess staðals.

1.2. Tækniþjónustan skal fylla út prófunarskýrsluna í samræmi við reglur hennar um góðar starfsvenjur.

1.3. Prófunarskýrslan	skal	rituð	á	einu	af	opinberum	tungumálum	ESB	og	skal	viðurkenningaryfirvaldið	
ákveða það.

1.3.1. Þegar	 prófun	 hefur	 verið	 útgefin	 á	 öðru	 tungumáli	 en	 opinberu	 tungumáli	 eða	 tungumálum	 þess	
aðildarríkis	 sem	 afgreiðir	 viðurkenningarbeiðnina	 getur	 viðurkenningaryfirvaldið	 krafist	 þess	 að	
umsækjandinn leggi fram löggilta þýðingu á prófunarskýrslunni.

1.4. Einungis má leggja fram staðfest eintök af prófunarskýrslu.

1.5. Prófunarskýrslurnar skulu innihalda lýsingu á ökutækinu sem er prófað ásamt ótvíræðu auðkenni 
þess. Þeim hlutum sem hafa umtalsverð áhrif á útkomuna úr prófununum skal lýst og auðkennisnúmer 
þeirra tilgreind.

 Dæmi	um	hluti	eru	hávaðamildandi	búnaður	til	hávaðamælinga	og	stjórnkerfi	hreyfilsins	til	að	mæla	
losun frá endaröri.

 Enn fremur skulu þar koma fram a.m.k. eftirfarandi upplýsingar:

1.5.1. Nákvæm	lýsing	á	eiginleikum	ökutækis,	kerfis,	íhlutar	eða	aðskildrar	tæknieiningar	í	tengslum	við	
stjórnvaldsfyrirmælin.

1.5.2. Flokkur,	undirflokkur	og	undirflokkur	undirflokks	ökutækis	sem	er	prófað.

1.5.3. Undirflokkun	 prófaðs	 ökutækis	 í	 samræmi	 við	 lið	 4.3	 í	 II.	 viðauka	 við	 framselda	 reglugerð	
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 134/2014.

1.5.4. Í	upplýsingunum	skal	 tilgreina	afbrigði	og/eða	útfærslu(-r)	sem	þær	ná	til.	Ekki	skal	vera	til	fleiri	
en	 ein	prófunarniðurstaða	 fyrir	 sömu	útgáfuna.	Hins	vegar	 er	 leyfilegt	 að	 steypa	 saman	nokkrum	
prófunarniðurstöðum	fyrir	hverja	útfærslu	þar	sem	versta	tilvikið	er	gefið	til	kynna.	Í	því	tilviki	skal	
standa í athugasemd að í þeim liðum, sem merktir eru með (*), séu einungis tilgreindar niðurstöður í 
verstu tilvikum.

1.5.5. Þegar	prófanirnar	eru	framkvæmdar	á	ökutæki,	kerfi,	íhlut	eða	tæknieiningu	sem	sameinar	nokkra	
óhagstæðustu	eiginleikana	með	tilliti	til	þeirra	afkasta	sem	krafist	er	(versta	hugsanlegt	tilvik)	skal	
prófunarskýrslan innihalda tilvísun þar sem tilgreint er hvernig framleiðandinn stóð að valinu með 
samþykki tækniþjónustunnar.

1.5.6. Ástand ökutækisins sem hefur áhrif á prófunina, s.s. áfestir fylgihlutir; raunmassi; prófunarspenna; 
stærð hjólbarða; þrýstingur í hjólbörðum; o.s.frv.,

1.5.7. Auðkenni	kerfis,	íhlutar	eða	aðskildrar	tæknieiningar	sem	prófuð	er,

1.5.8. Umhverfisaðstæður	sem	hafa	áhrif	á	prófun:	 loftþrýstingur	(kPa);	 rakastig	(%);	umhverfishiti	 (K);	
vindhraði og vindátt á prófunarbrautinni (km/klst.), o.s.frv.,

1.5.9. Niðurstöður	mælinga	sem	tilgreindar	eru	í	viðeigandi	stjórnvaldsfyrirmælum	og,	þegar	þess	er	krafist,	
þær takmarkanir eða þau viðmiðunarmörk sem skal uppfylla, 

1.5.10. Að því er varðar hverja mælingu sem um getur lið 1.1.5 í viðeigandi ákvörðun: stenst prófun eða 
stenst ekki prófun,
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1.5.11. Nákvæm	yfirlýsing	um	að	farið	sé	að	hinum	ýmsu	ákvæðum	sem	þarf	að	uppfylla,	þ.e.	ákvæði	sem	
ekki krefjast mælinga.

1.5.12. Ef prófunaraðferðir aðrar en þær sem mælt er fyrir um í stjórnvaldsfyrirmælunum eru leyfðar skal 
skýrslan innihalda lýsingu á þeirri prófunaraðferð sem notuð var. Hið sama á við þegar beita má 
öðrum ákvæðum í stjórnvaldsfyrirmælunum,

1.5.13. Tækniþjónustan skal ákveða þann fjölda ljósmynda sem skal taka á meðan á prófun stendur með 
samþykki	 viðurkenningaryfirvaldsins.	 Ef	 um	 er	 að	 ræða	 sýndarprófun	 mega	 skjáafrit	 eða	 önnur	
viðeigandi sönnunargögn koma í stað ljósmynda,

1.5.14. Tækniþjónustu og aðila sem bera ábyrgð á gerð prófananna og staða þeirra innan stofnunarinnar,

1.5.15. Samantekt niðurstaðna,

1.5.16. Ef skoðanir, ályktanir og túlkanir hafa verið settar fram skal skjalfesta þær á tilhlýðilegan hátt og 
merkja sem slíkar í prófunarskýrslunni,

2. Lágmarksupplýsingar sem veittar skulu í prófunarskýrslunum

2.1. Auk þeirra almennu krafna sem mælt er fyrir um í 1. lið skal prófunarskýrslan innihalda að lágmarki 
þær upplýsingar sem taldar eru upp í lið 2.2. Þessum upplýsingum má safna saman í samantekt á 
prófunarskýrslunni	eða	-skýrslunum	fyrir	ökutækið,	kerfið,	íhlutinn	og	aðskildu	tæknieininguna,	eða	
þær má setja inn í prófunarskýrsluna eða -skýrslurnar.

2.2. Lágmarksupplýsingar	 í	prófunarskýrslum	sundurliðaðar	eftir	efni	(II.	viðauki	við	reglugerð	(ESB)	 
nr. 168/2013

2.2.1. (A) Vistvænleiki og afköst knúningseiningar

2.2.1.1. Almennar upplýsingar um vistvænleika

 Prófunarskýrslan skal innihalda eftirfarandi almenn prófunargögn (þarf einungis einu sinni fyrir 
hverja prófunaraðferð):

2.2.1.1.1 Lýsing	á	knúningskerfi,	knúningshóp	og	aflrás	prófunarökutækis	eða	ökutækja	(3):  ..........................

2.2.1.1.2. Umhverfisþrep	prófunarökutækis:	Euro	3,	Euro	4,	Euro	5 (3) (4)

2.2.1.1.3. Lýsing	á	prófunarbekk	eða	-bekkjum,	nákvæmar	skilgreiningar	og	stillingar	(3):  ..............................

2.2.1.1.4. Nákvæmar	skilgreiningar	á	undirvagni/og	aflmæli	hreyfils	(3):  ...........................................................

2.2.1.1.5. Stillingar	fyrir	tregðumassa	(viðmiðunarmassa)	og	akstursmótstöðukraft	fyrir		aflmælissamstæðu  (3) 
með	einu/tveimur	keflum (4):  ................................................................................................................

2.2.1.1.6. Ítarleg skýrsla um niðurstöður úr prófunum á vegi fyrir ákvörðun á stillingum á prófunarbekk, þ.m.t. 
fríhjólunartími	fyrir	aflmælissamstæðu	(4)	með	einu/tveimur	keflum(4):  ................................................

2.2.1.1.7. Viðeigandi akstursáætlun fyrir prófun I (ECE R40 (með/án EUDC), ECE R47, prófunarlota fyrir 
bifhjól	sem	er	samræmd	á	heimsvísu	(WMTC)	1.	áfangi,	WMTC	2.	áfangi,	endurskoðuð	WMTC) (3) 
(4):

2.2.1.1.8. Lýsing	á	forskriftum	fyrir	gírskiptingu	vegna	umhverfisprófana(3):  ...................................................

2.2.1.2. Prófun I: kröfur: losun frá endaröri eftir kaldræsingu

 Eftirfarandi	atriði	sem	eru	sérstök	fyrir	prófun	I	skulu	gefin	upp	(3):

2.2.1.2.1. Lýsing	 á	 prófunarökutæki	 eða	 -ökutækjum	 (frumgerð(-um)	 eða	 raðframleiðslu,	 vélbúnaðar-	 og	
hugbúnaðarstig, verksmiðjunúmer ökutækis) (3):  ................................................................................

2.2.1.2.2. Frávik prófunarökutækis eða -tækja frá þeim gögnum sem koma fram í upplýsingaskjalinu,  
I. viðauka: já/nei (3)(4):	Ef	svarið	er	já	skal	leggja	fram	skrá	yfir	frávikin.
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2.2.1.2.3. Gerðarviðurkenningarnúmer fyrir ökutæki önnur en stofnökutæki (3):  ...............................................

2.2.1.2.4. Eknir kílómetrar fyrir prófunarökutækið eða -tækin (3):  ......................................................................

2.2.1.2.5. Prófunareldsneyti sem var notað (3):  ....................................................................................................

2.2.1.2.6. Lýsing	 á	 mæliaðferðum	 í	 prófun	 I	 fyrir	 blendingsökutæki	 í	 flokki	 L	 sem	 um	 getur	 í	 11.	 viðbæti	 
II. viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 134/2014 (3) ….....

2.2.1.2.7. Lýsing	á	mæliaðferðum	í	prófun	I	fyrir	gasknúin	ökutæki	sem	um	getur	í	12.	viðbæti	II.	viðauka	við	
framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 134/2014 (3) ….....

2.2.1.2.8. Lýsing	á	mæliaðferðum	í	prófun	I	fyrir	ökutæki	með	kerfi	sem	endurnýjar	sig	reglubundið	sem	um	
getur í 13. viðbæti II. viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 134/2014 
(3):  .........................................................................................................................................................

2.2.1.2.9. Upplýsingar um endurnýjunaraðferð (3):

 D (fjöldi prófunarlota milli tveggja lota þegar endurnýjunarstig á sér stað) (3):  .....................................

 d (fjöldi prófunarlota sem þarf fyrir endurnýjun) (3):  ..........................................................................

2.2.1.2.10.f Lýsing	 á	 vægi	 niðurstaðna	 út	 prófun	 I	 eins	 og	 um	getur	 í	 lið	 6.1.1.5	 í	 II.	 viðauka	 við	 framselda	
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 134/2014 ásamt jöfnunúmerum og vægisstuðlum 
(3):  .........................................................................................................................................................

2.2.1.2.11. Fjöldi prófunarlota í prófun I milli tveggja lota þar sem endurnýjunarstig fer fram við aðstæður sem 
eru	sambærilegar	við	prófun	I	(vegalengd	„D“	í	mynd	Ap13-1	í	13.	viðbæti	II.	viðauka	framselda	
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 134/2014) (3):  .............................................................

2.2.1.2.12. Lýsing	á	aðferð	sem	notuð	er	til	að	ákvarða	fjölda	lota	milli	tveggja	lota	þar	sem	endurnýjunarstig	fer	
fram (3):  ................................................................................................................................................

2.2.1.2.13. Mæliþættir sem ákvarða álagið sem þarf til að endurnýjun eigi sér stað (t.d. hitastig, þrýstingur 
o.s.frv.) (3):  ............................................................................................................................................

2.2.1.2.14. Lýsing	á	aðferðinni	sem	notuð	er	til	að	setja	álag	á	kerfið	í	prófunarferlinu	sem	lýst	er	í	lið	3.1	í	13.	viðbæti	
II. viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 134/2014) (3):  .........................

2.2.1.2.15. Prófunarskýrslur í samræmi við 7. lið II. viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(ESB) 134/2014 (3):  ..............................................................................................................................

2.2.1.2.16. Niðurstöður úr prófun I (3):

Tafla 5-1

Niðurstöður úr prófun 1

Niðurstöður úr prófun I (TRTTIx)
Prófun 

nr. CO THC NMHC NOx: THC	+	NOx (ix) PM:

TRTTI	Mælt	x	(i) (iv) (mg/km)

1

2

3

TRTTI	Mælt	x	Meðaltal
 (i) (iv) (mg/km)

Ki
 (i) (v) (vii)

(engin eining) (ii)
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Niðurstöður úr prófun I (TRTTIx)
Prófun 

nr. CO THC NMHC NOx: THC + NOx (ix) PM:

TRTTIx
 (i) (vi) = Ki . TRTTI Mælt x 

Meðaltal) (mg/km) & (% af Lx)
(iii)

Viðmiðunarmörk Lx
 (viii) (mg/

km)

(i) Þar sem við á.
(ii) Á ekki við.
(iii) Meðalgildi reiknað með því að bæta við meðalgildi M. Ki) reiknað fyrir THC og NOx.
(iv) Námundað að tveimur aukastöfum.
(v) Námundað að fjórum aukastöfum.
(vi) Námundað að 0 aukastöfum.
(vii) Ki = 1 ef:

a)  ökutækið er ekki búið mengunarvarnarkerfi sem endurnýjar sig reglubundið eða
b)  ökutækið er ekki blendingsökutæki.

(viii) Prófunarmörk x eins og sett er fram í A-hluta VI. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 168/2013. x = 1 til 4 og 
vísar til tölusetningar mengandi þátta í A-hluta VI. viðauka, t.d. er getið um Euro 4 mörkin fyrir CO sem L1, 
getið er um mörkin fyrir THC sem L2, mörkin fyrir NOx sem L3 og mörkin fyrir PM sem L4.

(ix) Einnig skal færa einstöku mæligildin fyrir THC og NOx inn í þessa skrá.

2.2.1.3. Kröfur fyrir prófun II: losun frá endaröri við (aukinn) lausagang/hröðun

2.2.1.3.1. Upplýsingar um prófunarökutæki ef þau eru ekki eins og ökutækið sem var notað við prófun I (3): 
(liðir 2.1.2.1.1. til 2.1.2.1.4. ef þeir eru ekki eins) (8):  .........................................................................

2.2.1.3.2.  Lýsing á aðferð við virkjun lausagangs knúningskerfisins ef um er að ræða stöðvunar-/ræsingarkerfi 
(3):  .........................................................................................................................................................

2.2.1.3.3. Niðurstöður úr prófun II (3):

Tafla 5-2

Niðurstöður úr prófun II

Prófun

CO 

% 
rúmmáls

Lambda-
gildi

Snúningshraði 
(mín-)

Hitastig 
smurolíu (K)

Mælt og leiðrétt gildi 
gleypnistuðuls (m-1)

PI: Prófun við hægan 
lausagang —

PI: Prófun við hraðan 
lausagang —

CI — Niðurstöður úr 
hröðunarprófun/prófun á 
reykþéttni

— — — —

2.2.1.4. Kröfur um prófun III: losun lofttegunda frá sveifarhúsi

2.2.1.4.1. Upplýsingar um prófunarökutæki ef þau eru ekki eins og ökutækið sem var notað við prófun I (3): 
(liðir 2.1.2.1.1. til 2.1.2.1.4. ef þeir eru ekki eins) (8):  .........................................................................

2.2.1.4.2. Tegund hringrásarkerfis fyrir lofttegundir í sveifarhúsi (öndunarkerfi, jákvætt sveifarhússloftræstikerfi, 
annað) (3)

2.2.1.4.3. Hringrásarkerfi fyrir lofttegundir í sveifarhúsi (lýsing og teikningar) (3):  ...........................................

2.2.1.4.4. Frammistöðuniðurstöður úr prófun III (3):

2.2.1.4.5. Engin losun frá loftkerfi sveifarhúss: já/nei  (3) (4):

2.2.1.5. Kröfur um prófun IV: losun við uppgufun

2.2.1.5.1. Mengunarvarnarkerfi fyrir losun við uppgufun: já/nei  (3) (4):

2.2.1.5.2. Skrá yfir „gullna íhluti“ sem eru notaðir við prófanir á losun við uppgufun, ásamt rað-, hlutar og 
merkingarnúmeri (3):  ............................................................................................................................
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2.2.1.5.3. Niðurstaða úr prófun á eldsneytisgroppu (3):  .........................................................................  mg/dag.

2.2.1.5.4. Ef viðurkennda ökutækið í flokki L samræmist kröfum Euro 4 um losun við uppgufun skal 
framleiðandinn tilgreina niðurstöðurnar úr TRTTIVST prófun IV á SHED-rannsóknarstofunni í töflunni 
hér á eftir. Í prófunarniðurstöðum SHED skal tilgreina bæði mg/prófun og % af TRTTIVST (3)

2.2.1.5.5. Niðurstöður úr Euro 4 prófun á losun við uppgufun (3)

Tafla 5-3

Niðurstöður úr Euro 4 SHED prófun IV

Ökutækjaflokkur

SHED prófunarmörk 
LTTIVST: Massi heildarmagns 
vetniskolefna (THC) (mg/

prófun)

SHED prófunarniðurstöður TRTTIVST: 
Massi heildarmagns vetniskolefna 

(THC) (mg/prófun) og (% af LTTIVST)

L3e

L4e

L5e-A LTTIVST: 2 000 TRTTIVST:

L6e-A

L7e-A

2.2.1.5.6. Ef viðurkennda ökutækið í flokki L samræmist kröfunum um losun við uppgufun á Euro-þrepi 5 skal 
framleiðandinn leggja fram (3):

2.2.1.5.6.1. Tilgreina skal niðurstöðurnar úr TRTTIVST prófun IV á SHED-rannsóknarstofunni í viðeigandi hluta 
töflunnar hér á eftir. Í prófunarniðurstöðunum skal tilgreina bæði mg/prófun og % af LTTIVST (3)

2.2.1.5.6.2. Niðurstöðurnar úr TRLTTIVPT prófun IV og TRTTIVPT sem skal tilgreina í viðeigandi hluta töflunnar 
hér á eftir. Í prófunarniðurstöðunum skal tilgreina bæði mg/m2/dag og % af LTTIVPTftnk og % af  
LTTIVPTftbg

 (3)

2.2.1.5.6.3. Niðurstöður úr Euro 5 prófun á losun við uppgufun (3)

Tafla 5-4

Niðurstöður úr Euro 5 SHED eða gegndræpisprófun af gerð IV

Ökutækjaflokkur Gegndræpisprófun
(mg/m2/dag) og (% af LTTIVPT)

Massi heildarmagns vetniskolefna 
(THC) SHED prófun (mg/prófun) 

og (% af LTTIVST)

Eldsneytisgeymir Eldsneytisleiðslur Ökutæki

L1e-A
LTTIVPTftnk: 1 500 LTTIVPTftbg: 15 000 LTTIVST: 1 500

TRTTIVPTftnk: TRTTIVPTftbg: TRTTIVST:

L1e-B
LTTIVPTftnk: 1 500 LTTIVPTftbg: 15 000 LTTIVST: 1 500

TRTTIVPTftnk: TRTTIVPTftbg: TRTTIVST:

L2e
LTTIVPTftnk: 1 500 LTTIVPTftbg: 15 000 LTTIVST: 1 500

TRTTIVPTftnk: TRTTIVPTftbg: TRTTIVST:

L3e
— — LTTIVST: 1 500

— — TRTTIVST:

L4e
— — LTTIVST: 1 500

— — TRTTIVST:
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Ökutækjaflokkur Gegndræpisprófun
(mg/m2/dag) og (% af LTTIVPT)

Massi heildarmagns vetniskolefna 
(THC) SHED prófun (mg/prófun) 

og (% af LTTIVST)

L5e-A
— — LTTIVST: 1 500

— — TRTTIVST:

L5e-B
LTTIVPTftnk: 1 500 LTTIVPTftbg: 15 000 LTTIVST: 1 500

TRTTIVPTftnk: TRTTIVPTftbg: TRTTIVST:

L6e-A
— — LTTIVST: 1 500

— — TRTTIVST:

L6e-B
LTTIVPTftnk: 1 500 LTTIVPTftbg: 15 000 LTTIVST: 1 500

TRTTIVPTftnk: TRTTIVPTftbg: TRTTIVST:

L7e-A
— — LTTIVST: 1 500

— — TRTTIVST:

L7e-B
LTTIVPTftnk: 1 500 LTTIVPTftbg: 15 000 LTTTIVST: 1 500

TRTTIVPTftnk: TRTTIVPTftbg: TRTTIVST:

L7e-C
LTTIVPTftnk: 1 500 LTTIVPTftbg: 15 000 LTTIVST: 1 500

TRTTIVPTftnk: TRTTIVPTftbg: TRTTIVST:

2.2.1.6. Kröfur um prófun V: ending mengunarvarnarbúnaðar

2.2.1.6.1.  Nákvæmar upplýsingar um prófunarökutæki, aflrás þess (þeirra) og mengunarvarnarbúnað sem er 
beinlínis skjalfestur og talinn upp, losunarprófunarbúnað á rannsóknarstofunni og stillingar hans, ef 
þær eru ekki eins og þau gögn sem skráð eru undir liðum 2.1.2.1.1. til 2.1.2.1.10 (3): ........................

2.2.1.6.2. Prófun V framkvæmd: á prófunarbraut, á vegi, á aflmælissamstæðu (3)

2.2.1.6.3. Niðurstöðurnar úr prófun V og samsvarandi prófunarskýrsla skulu vera mismunandi eftir því hvaða 
endingaraðferð, sem mælt er fyrir um í 3. mgr. 23. gr. reglugerðar (ESB) nr. 168/2013, er valin og er 
fastsett hér á eftir (3):

2.2.1.6.3.1. Prófun V gerð skv. 3. mgr. a í 23. gr.: full kílómetrasöfnun (3)

2.2.1.6.3.1.1. Prófunarlota sem er notuð (US EPA AMA lota, SRC-LeCV) (3) (4):  ...................................................

2.2.1.6.3.1.2. Ef um er að ræða SRC-LeCV: viðeigandi ökutækjahópur fyrir endingarprófunarlotu, sjá 1. viðbæti  
V. viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 134/2014 (SRC-LeCV hópur 
nr. 1, 2, 3 eða 4) (3) (4):

2.2.1.6.3.1.3. Ef um er að ræða SRC-LeCV: fjöldi varmajafnvægismeðhöndlana í prófun V:  ..................................

2.2.1.6.3.1.4. Ef um er að ræða US EPA AMA lotu: flokkun skv. 2. viðbæti V. viðauka við framselda reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 134/2014 (undirflokkur I, II eða III) (3) (4).

2.2.1.6.3.1.5. Eknir kílómetrar fyrir prófunarökutækið eða -tækin (3):  ......................................................................

2.2.1.6.3.1.6. Súlurit með gögnum um tíma og hitastig hvata (3):  .............................................................................

2.2.1.6.3.1.6. Skrá yfir viðhald og stillingar meðan á kílómetrasöfnun stóð (3):  .......................................................
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2.2.1.6.3.1.7. Söfnun niðurstaðna úr prófun I (1 til n), (sjá 2.2.1.2.16), útreiknuð hallagildi og jöfnuð gildi, og 
útreiknaðar niðurstöður úr prófun V skulu færð inn í töfluna hér á eftir (3).

2.2.1.6.3.1.8. Tafla 5-5

Niðurstöður úr prófun V ef fara þarf eftir ákvæðum 3. mgr. a í 23. gr. reglugerðar 
(ESB) nr. 168/2013

Niðurstöður úr 
prófun V (TRTTVx)

Prófun 
nr.

Kílómetra-
söfnun (km) CO THC NMHC NOx:

THC + 
NOx (ii) PM:

TRTTVx
 (i) (mg/km) 

og (% af Lx)
1 100 km

TRTTVx (i) (mg/km) 
og (% af Lx)

2 …

TRTTVx
 (i) (mg/km) 

og (% af Lx)
3 …

TRTTVx (i) (iv) (mg/
km) og (% af Lx)

N (iii)

Viðmiðunarmörk 
Lx(v)

(i) Þar sem við á.
(ii) Einnig skal færa einstöku mæligildin fyrir THC og NOx inn í þessa skrá.
(iii) Endanleg kílómetrasöfnun eins og sett er fram í A-hluta VII. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 168/2013
(iv) Námundað að 0 aukastöfum.
(viii) Prófunarmörk x sem sett eru fram í A-hluta VI. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 168/2013. x = 1 til 4 og vísar 

til tölusetningar mengandi þátta í A-hluta VI. viðauka, t.d. er getið um Euro 4 mörkin fyrir CO sem L1, getið 
er um mörkin fyrir THC sem L2, mörkin fyrir NOx sem L3 og mörkin fyrir PM sem L4.

2.2.1.6.3.2. Prófun V gerð skv. 3. mgr. b í 23. gr.: kílómetrasöfnun að hluta (3).

2.2.1.6.3.2.1. Prófunarlota sem var notuð (SRC-LeCV): já/nei (3) (4):  ......................................................................

2.2.1.6.3.2.2. Ef um er að ræða SRC-LeCV ökutækjahóp fyrir endingarprófunarlotu: sjá framselda reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 134/2014 (SRC-LeCV hópur nr. 1, 2, 3 eða 4) (3) (4):

2.2.1.6.3.2.3. Fjöldi SRC-LeCV varmajafnvægismeðhöndlana (3):  ..........................................................................

2.2.1.6.3.2.4. Eknir kílómetrar fyrir prófunarökutækið eða -tækin (3):  ......................................................................

2.2.1.6.3.2.5. Stöðvunarviðmiðun sem er beitt: já/nei (3) (4), sem:  ............................................................................

2.2.1.6.3.2.6. Skrá yfir „gullna íhluti“ ásamt rað-, hluta- og merkingarnúmeri (3).  ...................................................

2.2.1.6.3.2.7. Skrá yfir „nýja íhluti“ ásamt rað-, hluta- og merkingarnúmeri (3).  ......................................................

2.2.1.6.3.2.8. Súlurit með gögnum um tíma og hitastig hvata (3):  .............................................................................

2.2.1.6.3.2.9. Skrá yfir viðhald og stillingar meðan á kílómetrasöfnun stóð (3):  .......................................................

2.2.1.6.3.2.10. Söfnun niðurstaðna úr prófun I (1 til n), (sjá 2.2.1.2.16), útreiknuð hallagildi og jöfnuð gildi, og 
útreiknaðar niðurstöður úr prófun V skulu færð inn í töfluna hér á eftir (3).
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2.2.1.6.3.2.11. Tafla 5-6

Niðurstöður úr prófun V ef fara þarf eftir ákvæðum 3. mgr. a í 23. gr. reglugerðar 
(ESB) nr. 168/2013

Niðurstöður úr 
prófunaraðferð V 

(TRTTV)

Prófun 
nr.

Kílómetra-
söfnun (km) CO THC NMHC NOx: THC  + 

NOx PM:

TRTTV1x
 (i) (mg/km) 

og (% af Lx)
1 100 km

Hallatala a (ii) 
(engin eining)

Jafnað gildi b (ii) 
(engin eining)

(Endanlegur 
útreikningur á 

TRTTVFin
 (iv) = a . 

TRTTVnx b) (mg/
km) og (% af Lx)

N

Viðmiðunarmörk 
Lx(v) (mg/km)

(i) Þar sem við á.
(ii) Námundið að tveimur aukastöfum.
(iii) > 50% af endanlegri kílómetrasöfnun sem sett er fram í A-hluta VII. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 168/2013
(iv) Námundað að 0 aukastöfum.
(v) Prófunarmörk x sem sett eru fram í A-hluta VI. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 168/2013. x = 1 til 4 og vísar 

til tölusetningar mengandi þátta í A-hluta VI. viðauka, t.d. er getið um Euro 4 mörkin fyrir CO sem L1, getið 
er um mörkin fyrir THC sem L2, mörkin fyrir NOx sem L3 og mörkin fyrir PM sem L4.

2.2.1.6.3.3. Prófun V framkvæmd skv. 3. mgr. c í 23. gr. reglugerðar (ESB) nr. 168/2013, stærðfræðileg 
endingarmeðferð (3).

2.2.1.6.3.3.1. Niðurstöður úr prófun I á ökutæki með 100 km uppsöfnuðum kílómetrafjölda eða meira (sjá 2.2.1.2.16) 
og viðeigandi spillistuðlar sem mælt er fyrir um í B-hluta VII. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 168/2013 
skulu færðar inn í töfluna hér á eftir ásamt útreiknuðum niðurstöðum úr prófun V (3).

2.2.1.6.3.3.2. Tafla 5-7

Niðurstöður úr prófun V ef fara þarf eftir ákvæðum 3. mgr. c í 23. gr. reglugerðar 
(ESB) nr. 168/2013

Niðurstöður úr 
prófunaraðferð V 

(TRTTV)

Kílómetra-
söfnun (km) CO THC NMHC 

(mg/km)
NOx (mg/

km)
THC + NOx 

(mg/km)
PM:

(mg/km)

TRTTV1x (i) (ii) 100 km

Spillistuðull DFx 

(iii) (engin eining)

(Endanlegur 
útreikningur á 
TRTTVFin)(DFx 

TRTTVnx) (mg/km) 
og (% af Lx)

Viðmiðunarmörk 
Lx

 (iv) (mg/km)

(i) Þar sem við á.
(ii) Námundað að 0 aukastöfum
(iii) Fastir spillistuðlar sem mælt er fyrir um í B-hluta VII. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 168/2013; x = 1 til 4 

og vísar til tölusetningar mengandi þátta í A-hluta VI. viðauka; t.d. er getið um Euro-þrepið fyrir CO sem L1, 
getið er um mörkin fyrir THC sem L2, mörkin fyrir NOx sem L3 og mörkin fyrir PM sem L4

(iv) Prófunarmörk x sett fram í A-hluta VI. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 168/2013, x vísar til númeraröðunar 
mengandi efnisþátta eins og er útskýrt í neðanmálsgrein (iii)
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2.2.1.7. Prófun VI er óskilgreind og því eru engar prófunarniðurstöður lagðar fram

2.2.1.8. Kröfur vegna prófunar VII: mæling á losun koltvísýrings, eldsneytisnotkun, raforkunotkun og 
drægi á rafmagni

2.2.1.8.1. Nákvæmar upplýsingar um prófunarökutæki, aflrás þess (þeirra) og mengunarvarnarbúnað sem er 
beinlínis skjalfestur og talinn upp, losunarprófunarbúnað á rannsóknarstofunni og stillingar hans, ef 
þær eru ekki eins og þau gögn sem skráð eru undir liðum 2.1.2.1.1. til 2.1.2.1.10 (3):  .......................

2.2.1.8.2. Skjölum bætt við í samræmi við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 101 
(Stjtíð. ESB L 138, 26.5.2012, bls. 1): já/nei (3) (4)

2.2.1.8.3. Framleiðandinn hefur séð til þess að gögn um losun koltvísýrings, eldsneytisnotkun, raforkunotkun 
og drægi á rafmagni séu veitt kaupanda ökutækisins þegar kaup nýs ökutækis fara fram: já/nei (3) (4)

2.2.1.8.4. Útfylltu sýnishorn af sniðmáti fyrir niðurstöður úr prófun VII sem er notað til að upplýsa kaupanda 
um nýja ökutækið er bætt við upplýsingaskjalið: já/nei (3) (4)

2.2.1.8.5. Niðurstöður úr prófun VII, þegar við á og fyrir hvert viðmiðunareldsneyti sem er prófað (3):

2.2.1.8.6. Losun koltvísýrings og eldsneytisnotkun (3)

Tafla 5-8

Tafla með niðurstöðum úr prófun VII, fyrir knúningskerfi sem eru eingöngu búin 
brunahreyfli eða eru búin blendingsknúningsbúnaði sem ekki er hægt að hlaða utan 

ökutækisins (NOVC)

Niðurstöður úr prófunaraðferð VII (TRTTVII) Prófun nr. CO2  
(g/km)

Eldsneytisnotkun (l/100 km) eða 
(kg/100 km)

TRTTI Mælt x
 (i) (ii)

1

2

3

TRTTI Mælt meðaltal
 (i) (ii)

Ki
 (i) (iii) (v) 

(engin eining)

(TRTTVIIx
 (i) (ii) = Ki . TRTTI Mælt x Meðaltal) 

(i) Þar sem við á.
(ii) Námundað að 2 aukastöfum.
(iii) Námundað að 4 aukastöfum.
(iv) Námundað að 0 aukastöfum.
(vii) Ki = 1 ef:

a)  ökutækið er ekki búið mengunarvarnarkerfi sem endurnýjar sig reglubundið eða
b) ökutækið er ekki blendingsökutæki.

2.2.1.8.7. Losum koltvísýrings/eldsneytisnotkun (uppgefið gildi framleiðanda) (3)

 Raforkunotkun og drægi á rafmagni (3):

Tafla 5-9

Tafla með niðurstöðum úr prófun VII, fyrir rafknúningskerfi sem ganga einungis fyrir 
rafmagni eða knúningskerfi sem ekki er hægt að hlaða utan ökutækisins (NOVC) og eru 

búin rafknúningshreyfli 

Mæld raforkunotkun (Wh/km) Mælt drægi á eingöngu rafmagni 
(km)

Aflrás einungis rafknúin

Blendingsaflrás sem ekki er hægt 
að hlaða utan ökutækisins
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 Raforkunotkun og drægi á rafmagni (3):

Tafla 5-10

Tafla með niðurstöðum úr prófun VII, fyrir rafknúningsbúnað sem hægt er að hlaða utan 
ökutækisins (OVC) og er búinn rafknúningshreyfli

Blendingshreyfill eða blönduð 
aflrás sem hægt er að hlaða utan 

ökutækisins

CO2   
(g/km)

Eldsneytis-
notkun (l/100 

km)

Mæld raforkunotkun 
(Wh/km)

Mælt drægi 
á eingöngu 

rafmagni (km)

Skilyrði A, blandaður akstur

Skilyrði B, blandaður akstur

Veginn, blandaður akstur

Drægi á eingöngu rafmagni: — —

 Fyrir L2e, L5e-B, L6e-B og L7e ökutæki með farþegarými; hámarksraforkunotkun vegna aukahitunar, 
s.s. hitunarkerfa fyrir farþegarýmið/sæti/annað (3) (4):  ..................................................................  kW

2.2.1.9. Kröfur vegna prófunar VIII: innbyggt umhverfisgreiningarkerfi

2.2.1.9.1. Nákvæmar upplýsingar um prófunarökutæki, aflrás þess (þeirra) og mengunarvarnarbúnað sem er 
beinlínis skjalfestur og talinn upp, losunarprófunarbúnað á rannsóknarstofunni og stillingar hans, ef 
þær eru ekki eins og þau gögn sem skráð eru undir liðum 2.1.2.1.1. til 2.1.2.1.10 (3): ........................

2.2.1.9.2. Framleiðandinn skal færa niðurstöður TRTTVIIIx um losun úr prófun VIII sem hefur verið gerð á 
rannsóknarstofu, í töfluna hér á eftir (bæði í mg/km og í % af TRTTVIIIx) (3):  ......................................

2.2.1.9.3. Umhverfislegar niðurstöður úr  prófun VIII Euro 4 á innbyggðu greiningarkerfi (3)

Tafla 5-11

Niðurstöður úr prófun á viðmiðunarmörkum og umhverfisþáttum Euro 4 ef bilun á sér stað

Ökutækja-
flokkur

Knúnings-
aflsflokkur

Viðmiðunarmörk 
fyrir innbyggt 

greiningarkerfi (OTx) 
/ niðurstöður úr 

prófun á innbyggðu 
greiningarkerfi 

(TRTTVIIIx) x = 1 til 3

Massi 
kolsýrings (CO)

Massi 
heildarmagns 
vetniskolefna 

(THC)

Massi 
köfnunar-
efnisoxíða 

(NOx)

L6e-A
Rafkveikja/

þjöppukveikja/
blendings-

OTx

(mg/km)
OT1: 3 610 OT2: 2 690 OT3: 850

TRTTVIIIx

(mg / km) og (% af 
OTx)

TRTTVIII1: TRTTVIII2: TRTTVIII3:

L3e

L4e

L5e-A

L7e-A

Rafkveikja/
blendings-

knúningur með 
rafkveikju

vhám. < 130 km/
klst.

OTx

(mg/km)
OT1: 2 170 OT2: 1 400 OT3: 350

TRTTVIIIx

(mg / km) og (% af 
OTx)

TRTTVIII1 TRTTVIII2 TRTTVIII3:

Rafkveikja/
blendings-

knúningur með 
rafkveikju

vhám. < 130 km/
klst.

OTx

(mg/km)
OT1: 2170 OT2: 630 OT3: 450

TRTTVIIIx

(mg / km) og (% af 
OTx)

TRTTVIII1: TRTTVIII2: TRTTVIII3:
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Ökutækja-
flokkur

Knúnings-
aflsflokkur

Viðmiðunarmörk 
fyrir innbyggt 

greiningarkerfi (OTx) 
/ niðurstöður úr 

prófun á innbyggðu 
greiningarkerfi 

(TRTTVIIIx) x = 1 til 3

Massi 
kolsýrings (CO)

Massi 
heildarmagns 
vetniskolefna 

(THC)

Massi 
köfnunar-
efnisoxíða 

(NOx)

Þjöppu kveikja/
blend ings-

knún ingur með 
þjöppu kveikju

OTx

(mg/km)
OT1: 2170 OT2: 630 OT3: 900

OTRTTVIIIx

(mg / km) og (% af 
OTx)

TRTTVIII1: TRTTVIII2: TRTTVIII3:

2.2.1.9.4. Niðurstöður úr prófun VIII Euro 5 á sannprófun á losun (3)

Tafla 5-12

Niðurstöður úr prófun á viðmiðunarmörkum og umhverfisþáttum Euro 5 ef bilun á sér stað

Öku-
tækja-
flokkur

Knún ings afls-
flokkur

Viðmiðunarmörk 
fyrir innbyggt 
greiningarkerfi 

(OTx) / niðurstöður 
úr prófun á 
innbyggðu 

greiningarkerfi 
(TRTTVIIIx) x = 1 til 3

Massi kol-
sýrings (CO)

Massi 
vetnis-

kolefna, 
annarra 

en metans 
(NMHC)

Massi köfnun-
ar efnis oxíða 

(NOx)

Massi 
efnis-

agna (PM)

L3e — 
L7e

Rafkveikja/
blend ings-

knún ingur með 
raf kveikju

OTx  (mg/km) OT1: 1 900 OT2: 250 OT3: 300 OT4: 50

TRTTVIIIx  (mg/
km) & (% af 

OTx)

TRTTVIII1: TRTTVIII2B: TRTTVIII3: TRTTVIII4:

Þjöppukveikja/
blend ings-

knún ingur með 
þjöppu kveikju

OTx  (mg/km) OT1: 1900 OT2: 320 OT3: 540 OT4: 50

TRTTVIIIx  (mg/
km) &  

(% af OTx)

TRTTVIII1: TRTTVIII2: TRTTVIII3: TRTTVIII4:

2.2.1.10. Kröfur fyrir prófun IX: hljóðstig

2.2.1.10.1. Nákvæmar upplýsingar um prófunarökutæki, aflrás þess (þeirra) og hávaðamildunarbúnað sem eru 
beinlínis skjalfest og talin upp, prófunarbúnað og stillingar (3):  ..........................................................

2.2.1.10.2. Hið viðurkennda ökutæki í flokki L samræmist reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu nr. 9: já/nei (3) (4)

2.2.1.10.3. Hið viðurkennda ökutæki í flokki L samræmist reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu nr. 41: já/nei (3) (4)

2.2.1.10.4. Hið viðurkennda ökutæki í flokki L samræmist reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu nr. 63: já/nei (3) (4)

2.2.1.10.5. Hávaðamildunarbúnaðurinn sem kemur í stað fyrir þann gamla í hinu viðurkennda ökutæki í flokki L 
samræmist reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 92: já/nei (3) (4)

2.2.1.10.6. Viðurkennda ökutækið í flokki L samræmist prófunarkröfunum í IX. viðauka við framselda reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 134/2014 og stjórnsýslukröfurnar í jafngildum reglugerðum 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu hafa verið lagðar fram með upplýsingaskjalinu 
eins og sett er fram í töflu 5-13 í VIII. viðauka: já/nei (3) (4)

2.2.1.10.7. Tegund(-ir) og gerð(-ir) hávaðamildunarbúnaðarins sem kemur í stað fyrir þann gamla (3):  ..............
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2.2.1.10.8. Staðsetning gerðarviðurkenningarnúmersins (bætið við teikningum, ljósmyndum) (3):  .....................

2.2.1.10.9. Tilkynna skal um niðurstöðurnar úr prófuninni í samræmi við stjórnsýslukröfurnar sem settar eru 
fram í töflunni hér á eftir (3):

Tafla 5-13

Kröfur um niðurstöður úr prófun að því er varðar hljóðstig

Hljóðmengunarstig Euro 4 Euro 5

Mörk hljóðstigs Ákvæði D-hluta 
VI. viðauka við 
reglugerð (ESB) 

nr. 168/2013

Hljóðstig samkvæmt 
UNECE sem 

jafngilda þeim í 
D-hluta VI. viðauka 
við reglugerð (ESB) 

nr. 168/2013

Ákvæði D-hluta  
VI. viðauka við 
reglugerð (ESB) 

nr. 168/2013

Prófunarkröfur Ákvæði VIII. 
viðauka við 

reglugerð (EB) nr. 
168/2013

Reglugerðir 
efnahagsnefndar 

Sameinuðu þjóðanna 
fyrir Evrópu sem 

um getur í D-hluta 
VI. viðauka við 
reglugerð (ESB)  

nr. 168/2013

Reglugerðir 
efnahagsnefndar 

Sameinuðu þjóðanna 
fyrir Evrópu sem um 

getur í D-hluta  
VI. viðauka við 
reglugerð (ESB)  

nr. 168/2013

Stjórnsýslukröfur fyrir undirflokka ökutækis að því er varðar hljóðstig:

Flokkur eða undir
flokkar ökutækis

L1e, L6eA Ákvæði I. viðauka við reglugerð 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 

Evrópu nr. 63

Reglugerð 
efnahagsnefndar 

Sameinuðu þjóðanna 
fyrir Evrópu nr. 63

L3e, L4e Ákvæði I. viðauka við reglugerð 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 

Evrópu nr. 41

Reglugerð 
efnahagsnefndar 

Sameinuðu þjóðanna 
fyrir Evrópu nr. 41

L2e, L5e, L6eB, L7e Ákvæði I. viðauka við reglugerð 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 

Evrópu nr. 9

Reglugerð 
efnahagsnefndar 

Sameinuðu þjóðanna 
fyrir Evrópu nr. 9

Hávaðamildunar bún
aðurinn sem kemur 

í stað fyrir þann 
gamla, allir flokkar

Ákvæði I. viðauka við reglugerð 
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 

Evrópu nr. 92

Reglugerð 
efnahagsnefndar 

Sameinuðu þjóðanna 
fyrir Evrópu nr. 92

2.2.1.10.10. Því til viðbótar skal framleiðandinn færa TRTTIX niðurstöðurnar úr prófun IX í töfluna hér á eftir þar 
sem við á (bæði í dB(A) og í % af SLEUx) (3):

2.2.1.10.11. Niðurstöðurnar úr  Euro 4 eða Euro 5 prófun á hljóði (3)

Tafla 5-14

Niðurstöður úr hljóðstigsprófun Euro 4 eða Euro 5

Öku tækja
flokkur

Knún ings
afls flokkur

Euro 4 hljóð-
stigsmörk SLEU4 
(dB(A)) / Euro 

4 prófunar
niðurstöður 

TRTTIXEU4 (dB(A)) 
og (% af SLEU4)

Hljóð prófunar aðferð 
samkvæmt Euro 4

Euro 5 hljóð-
stigsmörk SLEU5 
(dB(A)) / Euro 5 

prófunar niðurstöður 
TRTTIXEU5 (dB(A)) og 

(% af SLEU4)

Hljóð
prófunar aðferð 

sam kvæmt 
Euro 5

L1e-A

Raf 
kveikja/
þjöppu
kveikja/
blend
ings

SLEU4: 63
Framseld reglugerð 

fram  kvæmda
stjórn ar innar (ESB) 
134/2014, VIII. við
auki/reglu gerð efna
hags nefndar Sam ein-

uðu þjóð anna fyrir 
Evrópu nr. 63

SLEU5: Reglugerð 
efna hags-
nefndar 

Sam ein uðu 
þjóð anna 

fyrir Evr ópu 
nr. 63

TRTTIXEU4: TRTTIXEU5:
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Öku tækja-
flokkur

Knún ings-
afls flokkur

Euro 4 hljóð-
stigsmörk SLEU4 
(dB(A)) / Euro 

4 prófunar-
niðurstöður 

TRTTIXEU4 (dB(A)) 
og (% af SLEU4)

Hljóð prófunar aðferð 
samkvæmt Euro 4

Euro 5 hljóð-
stigsmörk SLEU5 
(dB(A)) / Euro 5 

prófunar niðurstöður 
TRTTIXEU5 (dB(A)) og 

(% af SLEU4)

Hljóð-
prófunar aðferð 

sam kvæmt 
Euro 5

L1e-B

Raf-
kveikja/
blend-
ings-
knún-
ingur 

með raf-
kveikju 
vhám.≤≤ 
25 km/

klst.

SLEU4: 66 SLEU5:

TRTTIXEU4: TRTTIXEU5:

Raf-
kveikja/
blend-

ings knún-
ingur 

með raf-
kveikju 
vhám.≤≤ 
45 km/

klst.

SLEU4: 71 SLEU5:

TRTTIXEU4: TRTTIXEU5:

L2e

Raf-
kveikja/
þjöppu-
kveikja/
blend-
ings-

SLEU4: 76
Framseld reglugerð 

fram kvæmda-
stjórn ar innar (ESB) 

134/2014, VIII. 
viðauki/reglugerð 
efna hags nefndar 

Sam ein uðu þjóð anna 
fyrir Evrópu nr. 9

SLEU5: Reglu gerð 
efna hags-
nefndar 

Sam  ein uðu 
þjóð  anna 

fyrir Evrópu 
nr. 9

STREU4: STREU5:

L3e

Slagrými 
hreyfils 
með raf-
kveikju/
þjöppu-
kveikju/
blend-
ings-≤ 
80 cm3

SLEU4: 75

Framseld reglugerð 
fram kvæmda-

stjórn ar innar (ESB) 
134/2014, VIII. við-
auki/reglu gerð efna-
hags nefndar Sam ein-

uðu þjóð anna fyrir 
Evrópu nr. 41

SLEU5:

Reglugerð 
efna hags-
nefndar 

Sam ein uðu 
þjóð anna 

fyrir Evr ópu 
nr. 41

TRTTIXEU4: TRTTIXEU5:

Raf-
kveikja/
þjöppu-
kveikja/
blend-

ings- 20 
cm3 < 

slagrými 
hreyfils ≤ 
175 cm3

SLEU4: 77 SLEU5:

STREU4: STREU5:

Slagrými 
hreyfils 
með raf-
kveikju/
þjöppu-
kveikju/

blend ings 
>175 cm3

SLEU4: 80 SLEU5:

TRTTIXEU4: TRTTIXEU5:
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Öku tækja-
flokkur

Knún ings-
afls flokkur

Euro 4 hljóð-
stigsmörk SLEU4 
(dB(A)) / Euro 

4 prófunar-
niðurstöður 

TRTTIXEU4 (dB(A)) 
og (% af SLEU4)

Hljóð prófunar aðferð 
samkvæmt Euro 4

Euro 5 hljóð-
stigsmörk SLEU5 
(dB(A)) / Euro 5 

prófunar niðurstöður 
TRTTIXEU5 (dB(A)) og 

(% af SLEU4)

Hljóð-
prófunar aðferð 

sam kvæmt 
Euro 5

L4e

Raf-
kveikja/
þjöppu-
kveikja/
blend-
ings-

SLEU4: 80 SLEU5:

TRTTIXEU4: TRTTIXEU5:

L5e-A

Raf-
kveikja/
þjöppu-
kveikja/
blend-
ings-

SLEU4: 80

Framseld reglugerð 
fram kvæmda-

stjórn ar innar (ESB) 
134/2014, VIII. við-
auki/reglu gerð efna-
hags nefndar Sam ein-

uðu þjóð anna fyrir 
Evr ópu nr. 9

SLEU5:

Reglugerð 
efna hags-
nefndar 

Sam ein uðu 
þjóð anna 

fyrir Evr ópu 
nr. 9

STREU4: STREU5:

L5e-B

Raf-
kveikja/
þjöppu-
kveikja/
blend-
ings-

SLEU4: 80 SLEU5:

STREU4: STREU5:

L6e-A

Raf-
kveikja/
þjöppu-
kveikja/
blend-
ings-

SLEU4: 80
Framseld reglugerð 

fram kvæmda-
stjórn ar innar (ESB) 
134/2014, VIII. við-
auki/reglu gerð efna-
hags nefndar Sam ein-

uðu þjóð anna fyrir 
Evr  ópu nr. 63

SLEU5: Reglugerð 
efna hags-
nefndar 

Sam ein uðu 
þjóð anna 

fyrir Evr ópu 
nr. 63

TRTTIXEU4: TRTTIXEU5:

L6e-B

Raf-
kveikja/
þjöppu-
kveikja/
blend-
ings-

SLEU4: 80

Framseld reglugerð 
fram kvæmda-

stjórn ar innar (ESB) 
134/2014, VIII. við-
auki/reglu gerð efna-
hags nefndar Sam ein-

uðu þjóð anna fyrir 
Evr ópu nr. 9

SLEU5:

Reglugerð 
efna hags-
nefndar 

Sam ein uðu 
þjóð anna 

fyrir Evr ópu 
nr. 9

TRTTIXEU4: TRTTIXEU5:

L7e-A

Raf-
kveikja/
þjöppu-
kveikja/
blend-
ings-

SLEU4: 80 SLEU5:

TRTTIXEU4: TRTTIXEU5:

L7e-B

Raf-
kveikja/
þjöppu-
kveikja/
blend-
ings-

SLEU4: 80 SLEU5:

TRTTIXEU4: TRTTIXEU5:

L7e-C

Raf-
kveikja/
þjöppu-
kveikja/
blend-
ings-

SLEU4: 80 SLEU5:

TRTTIXEU4: TRTTIXEU5:

2.2.1.10.12 Tegund(-ir) og gerð(-ir) hávaðamildunarbúnaðarins sem kemur í stað fyrir þann gamla (3):

2.2.1.10.13. Staðsetning gerðarviðurkenningarnúmersins (bætið við teikningum, ljósmyndum) (3):
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2.2.1.11. Niðurstöður úr prófun á knúningseiningu

2.2.1.11.1. Gögn um afkastagetu knúningseiningarinnar sem skal leggja fram til að mæla/ákvarða hámarks 
hönnunarhraða öðutækis (3)

2.2.1.11.1.1. Nákvæmar upplýsingar um vélbúnað og hugbúnað í prófunarökutæki eða -ökutækjum, ísetta íhluti 
og fylgihluti sem um getur í X. viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 
nr. 134/2014. Einhver frávik prófunarökutækis eða -tækja frá þeim gögnum sem koma fram í 
upplýsingaskjalinu, I. viðauki: já/nei (3) (4). Ef já, leggið fram skrá yfir frávik sem skipta máli fyrir 
mælingu á hámarkshönnunarhraða ökutækisins og þann gír sem hann náðist í (3):  ............................

2.2.1.11.1.2. Prófunarmassi ökutækis sem er tilbúið til aksturs (3): massi plús stjórnandi/ökumaður (4):  ...............

2.2.1.11.1.3. Nákvæm tilgreining á prófunareldsneyti sem var notað (3):  ................................................................

2.2.1.11.1.4. Nákvæm tilgreining á smurefni aflrásar  (3):  ........................................................................................

2.2.1.11.1.5. Loftþrýstingur  (3):  ........................................................................................................................  kPa

2.2.1.11.1.6. Rakastig  (3):  ..................................................................................................................................... %

2.2.1.11.1.7. Umhverfishiti (3):  .............................................................................................................................  K

2.2.1.11.1.8. Vindhraði og -átt á prófunarbrautinni  (3):  .............................................................................  km/klst.

2.2.1.11.1.9. Ástand prófunarbrautarinnar (hitastig, rakastig, o.s.frv.)  (3):  ..............................................................

2.2.1.11.1.10. Mældur hámarkshönnunarhraði og gír sem hann næst í (3): ......… km/klst. ….....................................
.............. mín-1 í gír nr.:  .........................................................................................................................

2.2.1.11.1.11. Hámarkshönnunarhraði ökutækis

2.2.1.11.1.12. Undanþága fyrir L3e-A3 og L4e-A3 ökutæki; hámarkshönnunarhraði gefinn upp af framleiðanda (3): 
…...... km/klst. …........................ mín-1 í gír nr.:  ....................................................................................

2.2.1.11.2. Gögn um afkastagetu knúningseiningarinnar sem skal leggja fram til mælingar/ákvörðunar á 
snúningsvægi og afli knúningskerfisins á aflmæli hreyfilsins (3)

2.2.1.11.2.1. Nákvæmar upplýsingar um hvaða vélbúnaður og hugbúnaður í knúningsaflskerfinu var prófaður, 
prófunarbúnað og stillingar sem skipta máli varðandi mælingar á afköstum knúningseiningarinnar í 
prófun með aflmæli á hreyflinum (3):  ...................................................................................................

2.2.1.11.2.1.1. Skrá yfir efnisþætti og númer hluta/merkingar sem skipta máli fyrir mælingu á afköstum knúnings-
einingarinnar í prófun með aflmæli á hreyflinum sem um getur í X. viðauka við framselda reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 134/2014 (3)

2.2.1.11.2.1.2. Prófunareldsneyti (3):  ............................................................................................................................

2.2.1.11.2.1.3. Nákvæm tilgreining á smurefni aflrásar (3):  .........................................................................................

2.2.1.11.2.1.4. Loftþrýstingur (3):  ..........................................................................................................................  kPa

2.2.1.11.2.1.5. Rakastig (3):  ...................................................................................................................................... %

2.2.1.11.2.1.6. Umhverfishiti (3):  ..............................................................................................................................  K

2.2.1.11.2.1.7. Leiðréttingarstuðull fyrir viðmiðunarskilyrði í andrúmslofti α1 (3):  ....................................................

2.2.1.11.2.1.8. Leiðréttingarstuðull fyrir skilvirkni yfirfærslunnar α2 (3):  ...................................................................

2.2.1.11.2.1.9.  Hitastig smurolíu (3):  ........................................................................................................................  K
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2.2.1.11.2.1.10. Hiti olíu við mælipunkt (3):  ..............................................................................................................  K

2.2.1.11.2.1.11. Hiti útblásturs (3):  .............................................................................................................................  K

2.2.1.11.2.1.12. Framleiðandinn skal tilgreina niðurstöðurnar úr prófuninni á afköstum knúningseiningarinnar hér á 
eftir (3):

2.2.1.11.2.1.13. Leyfilegur hámarkssnúningshraði brunahreyfils/rafhreyfils/knúningsaflskerfis  (3) (4):  .........  mín-1

2.2.1.11.2.1.14. Hámarksnettóafl brunahreyfils (3):  .......... kW  ......... mín-1 við hlutfall lofts/eldsneytis:  ..........................

2.2.1.11.2.1.15. Hámarkssnúningsvægi (nettó) brunahreyfils  (3):  .......... kW  ......... mín-1 við hlutfall lofts/eldsneytis:  ....

2.2.1.11.2.1.16. Samfellt hámarksnafnafl rafhreyfils (3): ................................. kW við .........................................mín-1 

2.2.1.11.2.1.17. Samfellt hámarksnafnsnúningsvægi rafmagnshreyfils (3): ...... Nm við .... mín-1 ..........        

2.2.1.11.2.1.18. Hámarksstraumur rafhreyfils við samfellt hámarksnafnafl (3):  ............................................................ A

2.2.1.11.2.1.19. Samfellt heildarafl til knúningskerfisins/-kerfanna (3): .... kW við .... mín-1 við hlutfall lofts/eldsneytis:  ...

2.2.1.11.2.1.20. Samfellt heildarhámarkssnúningsvægi til knúningskerfisins/-kerfanna (3): .... kW við .... mín-1 við hlutfall 
lofts/eldsneytis:  ......................................................................................................................................

2.2.1.11.2.1.21. Hámarksafl til knúningskerfis eða -kerfa (3): .... kW við .... mín-1 við hlutfall lofts/eldsneytis:  .................

2.2.1.11.2.1.22. Afl/massi ökutækis sem er tilbúið til aksturs (3):  .......... kW  ......... mín-1 við hlutfall lofts/eldsneytis:  .....

2.2.1.11.2.1.23. Rauneldsneytisnotkun, g/kWh við hámarksnettóafl og hámarksafl (3):

2.2.1.11.2.1.24. Afkastageta knúningseiningar sett fram sem sveiflurit (e. sweep graph) yfir heildarafl og -snúningsvægi 
miðað við snúningshraða hreyfils (frá 1200 snún./mín. á knúningsgangráði og í 400 snún./mín. þrepum). 
Aukabreytur: kveikihorn, hlutfall lofts/eldsneytis og massi loftstreymis (mældur eða reiknaður) (3):

2.2.1.11.2.1.25. Hámarkshraði ökutækis og í hvaða gír honum er náð ...........  km/klst.) (einungs fyrir undirflokka  L1e, 
L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C) (3)

2.2.1.11.2.1.26. Yfirlýstur hámarkshraði ökutækis: … km/klst.) (einungis fyrir undirflokka án takmörkunar á hámarkshraða:  
L3e, L4e, L5e, L7e-A og e-B2) (3)

2.2.2. (B) Prófunarskýrslur um notkunaröryggi

2.2.2.1. Veltigrindur að framan og aftan

2.2.2.1.1. Lýsing og rökstuðningur fyrir viðeigandi ákvæðum sem beitt var við mat á ökutækinu (3): ...............

2.2.2.2. Stjórntæki sem ökumaður stjórnar, þ.m.t. auðkenning stjórntækja, gaumbúnaðar og 
merkjabúnaðar

2.2.2.2.1. Nákvæm skrá yfir stjórntæki, gaumbúnað, lit gaumbúnaðar og álestrartæki ökutækisins (3): ….........

2.2.2.2.2. Mat á sýnileika (3):  ...............................................................................................................................

2.2.2.3. Uppsettur ljósa og ljósmerkjabúnaður, þ.m.t. sjálfvirk kviknun og slokknun ljósa

2.2.3.1. Sértæk prófunarskilyrði (t.d. biluð ljósapera í álestrartæki) (3):  ..........................................................
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2.2.2.4. Öryggisbeltafestingar og öryggisbelti

2.2.2.4.1. Lýsing og rökstuðningur fyrir viðeigandi ákvæðum sem beitt var við mat á ökutækinu (3): ...............

2.2.2.5. Áfesting hjólbarða

2.2.2.5.1. Hámarkshjúpferill hjólbarða sem beitt var við mat á fjarlægð frá hindrunum (3):  ...............................

2.2.2.6. Vernd ökumanns og farþega, þ.m.t. innréttingar og dyr á ökutækjum

2.2.2.6.1. Gildi radíusmælinga á útstæðum hlutum inni í ökutækinu, í nægjanlegum smáatriðum (3):  ...............

2.2.2.7. Samfellt hámarksheildarafl og/eða hámarkstakmörkun hönnunarhraða ökutækis

2.2.2.7.1. Hámarkshraði ökutækis og/eða samfellt hámarksafl fyrir ökutæki búin hreyfli með  rafkveikju/
þjöppukveikju sem takmarkast af (3):

a)  eiginleikum, tímastillingu neistans sem kveikir í blöndu eldsneytis/lofts í strokk(um) eða hvort 
hann er til staðar: já/nei (3) (4)

b) magni lofts sem hreyfillinn tekur inn: já/nei (3) (4)

c) magni eldsneytis sem hreyfillinn tekur inn: já/nei (3) (4)

d)  snúningshraða úttaks aflrásar sem stýrt er vélrænt, svo sem tengslum, gírkassa eða endanlegu 
drifi: já/nei (3) (4)

2.2.2.7.2. Takmarka skal hámarkshraða ökutækisins og/eða hámarksafl þess með tveimur eða fleiri af 
eftirfarandi aðferðum ef um er að ræða ökutæki sem eru knúin áfram af einum eða fleiri rafhreyflum, 
þar með talin rafökutæki og blendingsökutæki:

a)  minnkun hámarksafkasta eins eða fleiri rafhreyfla, byggð á ökutækinu eða snúningshraða eins og 
rafhreyfill nemur hann innan frá: já/nei (3) (4)

b) minnkun hámarksafkasta eins eða fleiri rafmagnshreyfla, byggð á raunverulegum hraða 
ökutækisins eins og rafhreyfill nemur hann að fullu utan frá: já/nei (3) (4)

c) efnislegar takmarkanir á hraða ökutækis með innri eða ytri íhlutum svo sem hæsta snúningshraða 
sem rafhreyfill getur náð: já/nei (3) (4)

2.2.2.7.3. Takmarka skal hámarkshraða ökutækisins og/eða hámarksafl þess með tveimur eða fleiri af 
eftirfarandi aðferðum ef um er að ræða ökutæki sem eru knúin áfram með annari aðferð en tilgreind 
er í liðum 2.2.7.1 og 2.2.7.2. (3):  ..........................................................................................................

2.2.3. (C) Prófunarskýrsla um smíði ökutækis

2.2.3.1. Fyrirkomulag við gerðarviðurkenningaraðferðir (3)

Tilvísun í 
framselda gerð

Viðauki 
nr.

Sýndarprófun 
og/eða 

sjálfsprófun
Viðfangsefni Takmarkanir/

athugasemdir Gilti

Framseld 
reglugerð 

fram kvæmda-
stjórn ar-

innar (ESB) 
nr. 134/2014

IX Sjálfsprófun Prófunar aðferðir 
fyrir hámarks hönn-
unar hraða öku tækis

Aðeins fyrir 
undirflokka L3e-A3, 
L4e-A3 og L5e 
og felur ekki í 
sér neina aðra 
prófun á afköstum 
knúningeiningar.

já/nei

Framseld 
reglugerð 

fram kvæmda-
stjórn ar-

innar (ESB) 
nr. 3/2014

II Sjálfsprófun Hljóð merkja búnaður Eingöngu uppsetning já/nei
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Tilvísun í 
framselda 

gerð

Viðauki 
nr.

Sýndar-
prófun og/
eða sjálfs-

prófun

Viðfangsefni Takmarkanir/
athugasemdir Gilti

Framseld 
reglugerð 

fram kvæmda-
stjórn ar-

innar (ESB) 
nr. 3/2014

VIII Sjálfs prófun Stjórntæki sem 
ökumaður stjórnar, 
þ.m.t. auð kenning 
stjórntækja, 
gaumbúnaðar og 
merkja búnaðar

Eingöngu hraðamælir já/nei

Framseld 
reglugerð 

fram kvæmda-
stjórn ar-

innar (ESB) 
nr. 3/2014

IX Sýndar-
prófun

Uppsetning ljósa- og 
ljós merkja búnaðar

Eingöngu mál já/nei

Framseld 
reglugerð 

fram kvæmda-
stjórn ar-

innar (ESB) 
nr. 3/2014

X Sýndar-
prófun

Útsýn aftur fyrir Eingöngu uppsetning,

eingöngu samkvæmt 
reglugerð 
efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna 
fyrir Evrópu nr. 81

já/nei

Framseld 
reglugerð 

fram kvæmda-
stjórn ar-

innar (ESB) 
nr. 3/2014

XIV Sýndar-
prófun

Áfesting hjólbarða Eingöngu þegar 
fríhæð er meiri en 
10 mm.

já/nei

Framseld 
reglugerð 

fram kvæmda-
stjórn ar-

innar (ESB) 
nr. 44/2014

XIV Sjálfs prófun 
og sýndar-

prófun

Flötur fyrir skrán-
ingar merki

já/nei

Framseld 
reglugerð 

fram kvæmda-
stjórn ar-

innar (ESB) 
nr. 44/2014

XVI Sjálfsprófun Standarar Eingöngu kerfi til 
að halda standara í 
tiltekinni stöðu í lið 
2.5.

já/nei

Þessi fram-
kvæmdar-
reglu gerð 

fram kvæmda-
stjórn ar innar

VIII Sjálfsprófun Lögboðin merkiplata 
og ESB gerðar viður-
kenn ingar merki

já/nei

2.2.3.2. Kröfur sem gilda um tengibúnað og áfesta hluta

2.2.3.2.1. Hreyfiprófun (þolprófun) fyrir tengikúlu og/eða -haus: stenst/stenst ekki prófun (3) (4)

2.2.3.2.2. Niðurstöður úr hreyfiprófun (þolprófun) (3):  ........................................................................................

2.2.3.3. Kröfur sem gilda um útstæða hluta

2.2.3.3.1. Gildi radíusmælinga á útstæðum hlutum utan á ökutækinu, í nægjanlegum smáatriðum (3): ..............

2.2.3.3.2.  Lýsing og rökstuðningur fyrir viðeigandi ákvæðum sem beitt var við mat á ökutækinu (3):

2.2.3.4. Virknikröfur fyrir innbyggt greiningarkerfi (3)
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2.2.3.4.1. 
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Hvata-
aðgerð

P0420 Merki 
frá súr-
efnis-
skynjara 
1 og 2

Mis munur 
á merkjum 
frá 
skynjara 1 
og 2

3. lota Snún ings-
hraði, álag 
hreyfils, A/F 
hamur, hiti í 
hvarfa kút

Tvö 
próf un-
ar ferli 
með 
prófun I

Gerð I Ekkert

2.2.3.5. Standarar

2.2.3.5.1. Nákvæm lýsing og mat á kerfinu sem er notað til að koma í veg fyrir knúning ökutækisins þegar 
standarinn er í notkun:  ..........................................................................................................................

3. Blað með niðurstöðum úr prófunum

3.1. Blaðið með niðurstöðunum úr prófununum sem fylgir ESB-gerðarviðurkenningarvottorðinu, eins 
og mælt er fyrir um í 3. mgr. 30. gr. reglugerðar (ESB) nr. 168/2013, skal hafa þá uppbyggingu og 
innihalda þær upplýsingar sem komið er á með lið 2.2 í þessum viðauka.

_____________

Skýringar við VIII. viðauka:

(Neðanmálsgreinar og skýringar komi ekki fram í prófunarskýrslunni eða blaðinu með niðurstöðunum úr prófununum)

(3)  Ef við á

(4)  Strikið yfir það sem ekki á við (óþarft að strika yfir þegar fleiri en ein færsla á við). 

(8)  Tilgreinið efri og lægri gildi fyrir hvert afbrigði.

________
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IX. VIÐAUKI

Sniðmát og númerakerfi fyrir vottorð til að setja á markað og taka í notkun hluti eða búnað sem skapað geta 
verulega hættu fyrir rétta virkni nauðsynlegra kerfa

SKRÁ YFIR VIÐBÆTA

Númer viðbætis Heiti viðbætis Bls.

1 Fyrirmynd að vottorði um leyfi til ESB-gerðarviðurkenningar til að setja á markað og 
að taka í notkun á hluta eða búnað sem skapað geta verulega hættu fyrir rétta virkni 
nauðsynlegra kerfa

200

1. Almennar kröfur

1.1. Setning á markað á hlutum eða búnaði sem skapað geta verulega hættu fyrir rétta virkni kerfa sem nauðsynleg 
eru öryggi ökutækis eða vistvænleika þess skulu vera með fyrirvara um leyfi í samræmi við 3. mgr. 51. gr. 
reglugerðar 168/2013.

1.2. Slíkt leyfi skal vera í formi vottorðs og er fyrirmynd að því að finna í 1. viðbæti og númerakerfi þess er lýst í 2. 
lið.

1.3. Vottorðið sem um getur í lið 1.2 skal innihalda forskriftir um smíðaöryggi og notkunaröryggi, sem og 
um umhverfisvernd og, sé þess þörf, um prófunarstaðla. Þær geta byggst á þeim framseldu reglugerðum 
framkvæmdastjórnarinnar sem taldar eru upp í II. viðauka við reglugerð (ESB) 168/2013, geta verið þróaðar 
í samræmi við viðeigandi öryggis-, umhverfis- og prófunartækni eða, ef það er viðeigandi leið til að ná þeim 
öryggis- og umhverfismarkmiðum sem krafist er, geta samanstaðið af samanburði á hlutnum eða búnaðinum og 
vistvænleika eða öryggisframmistöðu upprunalega ökutækisins eða einhvers hluta þess, eins og við á.

1.4. Viðauki þessi gildir ekki um hluti eða búnað áður en hann þeir eru skráðir í X. viðauka.  Fyrir hverja færslu eða 
flokk færslna í X. viðauka skal ákveða hæfilegt aðlögunartímabil til að gera framleiðanda hlutarins eða búnaðarins 
kleift að sækja um og fá leyfi. Á sama tíma er heimilt að ákveða dagsetningu, eftir því sem við á, til að undanskilja 
frá ákvæðum þessa viðauka hluti og búnað sem eru hannaðir fyrir ökutæki sem voru gerðarviðurkennd fyrir þá 
dagsetningu.

2. Númerakerfi

2.1. Númer vottorðsins til að setja á markað og taka í notkun hluti eða búnað sem geta skapað verulega hættu fyrir rétta 
virkni nauðsynlegra kerfa skal samanstanda af alls fimm liðum eins og skilgreint er hér á eftir. Aðskilja skal liðina með 
stjörnu („*“).

2.1.1. 1. liður: Lágstafurinn ,,e“, og þar á eftir komi auðkennisnúmer aðildarríkisins (tilgreint í lið 2.1 í VII. viðauka) 
sem gaf út vottorðið.

2.1.2. 2. liður: Númer reglugerðar (ESB) nr. 168/2013: Tilgreina skal „168/2013“.

2.1.3. 3. liður: Auðkenning hlutarins eða íhlutarins samkvæmt skránni í X. viðauka:

— fyrir hlut eða búnað sem hefur umtalsverð áhrif á smíðaöryggi ökutækis og/eða notkunaröryggi þess merkir 
þetta táknið „I“ með tákninu „/“ á eftir og tilsvarandi „Lið nr.“ úr töflu 10-1 í X. viðauka. „Liður nr.“ skal 
vera með þremur tölustöfum og skal röðin hefjast á „001“.

— fyrir hlut eða búnað sem hefur umtalsverð áhrif á vistvænleika ökutækisins merkir þetta táknið „II“ með 
tákninu „/“ á eftir og tilsvarandi „Lið nr.“ úr töflu 10-2 í X. viðauka. „Liður nr.“ skal vera með þremur 
tölustöfum og skal röðin hefjast á „001“.
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2.1.4. 4. liður: Raðtala fyrir vottorðið.

— raðtala með núllum fremst (eftir því sem við á), til að tákna númer vottorðsins. Raðtalan skal vera þriggja 
tölustafa og skal röðin hefjast á „001“.

2.1.5. 5. liður: Raðtala sem er sýnir rýmkun vottorðsins.

— tveggja tölustafa raðtala fyrir hvert útgefið vottorðsnúmer, með núlli fremst eftir því sem við á, og röðin hefst 
á „00“.

2.2. Sniðmát númerasetningar vottorðs (með gerviraðtölum til skýringar).

Dæmi um númer á vottorði gefnu út í Búlgaríu fyrir hlut eða búnað sem er samþættur hluti af ökutæki sem er 
gerðarviðurkennt samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 168/2013: 

—  e34*168/2013*II/002*148*00

— e34  =  Búlgaría (1. liður)

—  168/2013   =  Reglugerð (ESB) 168/2013 (2. liður)

— II/002 = 002. liður í skránni yfir hluta eða búnað sem hefur veruleg áhrif á vistvænleika ökutækisins 
(liður 3)

— 148  =   raðtala gerðarviðurkenningar (4. liður)

— 00    =   rýmkunarnúmer (5. liður)

Dæmi um númer á vottorði gefnu út í Austurríki fyrir hlut eða búnað sem er samþættur hluti af ökutæki sem er 
gerðarviðurkennt samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 168/2013 og hefur verið rýmkað einu sinni:

—  e12*168/2013*I/034*225*01

— e12  =  Austurríki (1. liður)

—  168/2013   =  Reglugerð (ESB) 168/2013 (2. liður)

— I/034 liður 034 í skránni yfir hluti eða búnað sem hafa umtalsverð áhrif á smíðaöryggi ökutækis og/eða 
notkunaröryggi þess (3. liður)

— 225  =   raðtala gerðarviðurkenningar (4. liður)

— 01    =    rýmkunarnúmer (5. liður)

____________
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1. viðbætir

Fyrirmynd að vottorði um leyfi til ESB-gerðarviðurkenningar til að setja á markað og að taka í notkun hluti 
eða búnað sem skapað geta verulega hættu fyrir rétta virkni nauðsynlegra kerfa

ESB-vottorð um leyfi

FYRIRMYND 

Snið: A4 (210 × 297 mm)

ESBVOTTORÐ UM LEYFI

Stimpill gerðarviðurkenningaryfirvalds

Tilkynning um:

— vottorð um leyfi (1)

— rýmkun á vottorði um leyfi (1)

— synjun um vottorð um leyfi (1)

— afturköllun vottorðs um leyfi (1)
} vegna setningar á markað og að taka í notkun hluti og búnað 

sem geta skapað verulega hættu fyrir rétta virkni kerfa sem 
nauðsynleg eru öryggi ökutækis eða vistvænleika þess

I. LIÐUR

Tegund hlutar/búnaðar. .......................................................................................................................................................

Númer hlutar/búnaðar (1):  ..................................................................................................................................................

Númer ESB-vottorðs um leyfi:  ..........................................................................................................................................

Ástæða fyrir rýmkun:  .........................................................................................................................................................

Heiti og heimilisfang framleiðanda:  ..................................................................................................................................

Heiti og heimilisfang eða heimilisföng framleiðsluverksmiðju eða -verksmiðja:  .............................................................

Nafn og heimilisfang fulltrúa framleiðandans (ef einhver):  ..............................................................................................

II. LIÐUR

Hluturinn/búnaðurinn (1) er sérstaklega ætlaður til ísetningar í eftirfarandi ökutæki:

Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda):  ...............................................................................................................................

Tegund(-ir) (2):  ...................................................................................................................................................................

Afbrigði, eitt eða fleiri (2):  .................................................................................................................................................

Útfærsla eða útfærslur (2):  ..................................................................................................................................................

III. LIÐUR

Forskriftir fyrir:

a) smíðaöryggi ökutækis (1):  ...........................................................................................................................................

b) notkunaröryggi ökutækis (1):  ......................................................................................................................................
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c) umhverfisvernd ökutækis (1):  ......................................................................................................................................

d)  prófunarstaðla (1):  ........................................................................................................................................................

IV. LIÐUR

Forskriftir byggðar á:

a) Viðauka eða viðaukum (3) … við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. …/…, (og … viðauka 
eða viðaukum (3) … (a) við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) (nr.) …/…) (1) eins og henni var 
síðast breytt með (framseldri (1) reglugerð framkvæmdastjórnarinnar) (1) (4)

b) samanburði á hlutnum/búnaðinum (1) og öryggi/vistvænleika (1) upprunalega ökutækisins/hlutum upprunalega 
ökutækisins (1) (útskýrið) (1): ......................................................................................................................................

V. LIÐUR — TÆKNIÞJÓNUSTA

Tækniþjónusta sem annast prófanirnar:  .............................................................................................................................

Dagsetning prófunarskýrslu:  ..............................................................................................................................................

Númer prófunarskýrslu:  .....................................................................................................................................................

VI. LIÐUR

Hlutinn/búnaðurinn (1) dregur/dregur ekki (1) úr virkni þeirra kerfa sem nauðsynleg eru öryggi ökutækisins eða 
vistvænleika þess.

Vottorðið um leyfið er veitt/rýmkað/synjað/afturkallað (1) 

Staður:  ................................................................................................................................................................................

Dagsetning:  ........................................................................................................................................................................

Nafn og undirskrift (eða myndræn framsetning á „útfærðri rafrænni undirskrift“ samkvæmt tilskipun 1999/93/EB, þ.m.t. 
sannprófunargögn):  ............................................................................................................................................................

Fylgiskjöl:

—  Prófunarskýrsla

____________

Skýringar við 1. viðbæti

(Neðanmálsgreinar og skýringar komi ekki fram í vottorði)

(1)  Strikið yfir ef það á ekki við.

(2)  Tilgreinið gerð-afbrigði-útfærslu alstafakóða fyrir hverja gerð, hvert afbrigði og hverja útfærslu eins og fram kemur 
í lið 2.3 í B-hluta I. viðauka.

(3) Rómverskur tölustafur viðeigandi viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt 
breytingunni sem gildir um ESB-gerðarviðurkenninguna.

(4) Tilgreinið nýjustu breytingu á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt breytingunni sem gildir 
um ESB-gerðarviðurkenninguna.

_________
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X. VIÐAUKI

Skrá yfir hluti eða búnað sem skapað geta verulega hættu fyrir rétta virkni nauðsynlegra kerfa

I. Hlutir eða búnaður sem hafa umtalsverð áhrif á smíðaöryggi ökutækis og/eða notkunaröryggi þess

Tafla 10-1

Hlutir eða búnaður sem hafa veruleg áhrif á öryggi ökutækja

Liður nr. Lýsing Afkastakrafa Prófunaraðferð Kröfur um 
merkingar

Kröfur vegna 
umbúða

001 [...]

002

003

II. Hlutir eða búnaður sem hafa veruleg áhrif á vistvænleika ökutækis

Tafla 10-2

Skrár yfir hluti eða búnað sem hafa veruleg áhrif á vistvænleika ökutækis

Liður nr. Lýsing Afkastakrafa Prófunaraðferð Kröfur um 
merkingar

Kröfur vegna 
umbúða

001 [...]

002

003




