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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2016/1824 

frá 14. júlí 2016 

um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) nr. 3/2014, framseldri reglugerð (ESB)  nr. 44/2014 og framseldri 

reglugerð (ESB) nr. 134/2014 að því er varðar kröfur um notkunaröryggi fyrir ökutæki, kröfur um smíði 

ökutækja og almennar kröfur og kröfur um vistvænleika og afköst knúningseininga (*) 

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 viðurkenningu á og 

markaðseftirlit með vélknúnum ökutækjum á tveimur eða þremur hjólum og fjórhjólum (1), einkum 18. gr. (3. mgr.), 20. gr.  

(2. mgr.), 21. gr. (5. mgr.), 22. gr. (5. mgr.), 23. gr. (12. mgr.), 24. gr. (3. mgr.), 25. gr. (8. mgr.) og 54. gr. (3. mgr.), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Framkvæmdastjórnin hefur fylgst með þeim álitamálum sem viðurkenningaryfirvöld og hagsmunaaðilar hafa komið 

auga á og vakið máls á í reglugerð (ESB) nr. 168/2013 sem og í framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 3/2014 (2), framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 44/2014 (3) og framseldri reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 134/2014 (4) um viðbætur við reglugerð (ESB) nr. 168/2013.  Til að tryggja rétta 

beitingu þessara reglugerða ætti að ráða bót á einhverjum þessara álitamála með breytingum á hlutaðeigandi 

reglugerðum. 

2) Til að tryggja samræmi og skilvirkni ESB-gerðarviðurkenningarkerfisins fyrir ökutæki í flokki L er nauðsynlegt að bæta 

stöðugt tæknilegar kröfur og prófunaraðferðir sem settar eru fram í þessum framseldu gerðum og laga þær að 

tækniframförum.  Einnig er nauðsynlegt að gera þessar framseldu gerðir gagnsærri. 

3) Eftirfarandi breytingar á framseldri reglugerð (ESB) nr. 3/2014, að því er varðar tæknilegar kröfur og prófunaraðferðir á 

sviði notkunaröryggis fyrir ökutæki, ætti að taka inn í viðauka þessarar framseldu reglugerðar í því skyni að bæta 

samræmi og gagnsæi hennar: uppfæra ætti skrána, sem sett er fram í I. viðauka við framselda reglugerð (ESB) nr. 

3/2014, sem inniheldur viðeigandi reglugerðir efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu, og skýra enn frekar 

XV. viðauka hennar um áfestingu hjólbarða með því að bæta við hana ákvæðum um yfirlýsingu framleiðanda að því er 

varðar heimilaðan „notkunarflokk― og athuganir framkvæmdar til samræmis við það. Bæta ætti frekari skýringum við í 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 279, 15.10.2016, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 8/2017 frá 

3. febrúar 2017 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) Framseld 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 (Stjtíð. ESB L 7, 10.1.2014, bls. 1). 

(3) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 44/2014 frá 21. nóvember 2013 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 (Stjtíð. ESB L 25, 28.1.2014, bls. 1). 

(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). 
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XVII. viðauka við framselda reglugerð (ESB) nr. 3/2014 að því er varðar innréttingar, í XVIII. viðauka hennar að því er 

varðar takmörk á hámarksafli og í XIX. viðauka hennar að því er varðar kröfur um heilleika burðarvirkis, einkum þær 

sem varða vélknúin hjól innan gildissviðs reglugerðar (ESB) nr. 168/2013. 

4) Að því er varðar heilleika og nákvæmni er rétt að skráin yfir reglugerðir efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 

Evrópu, sem skylt er að beita og settar eru fram í I. viðauka við framselda reglugerð (ESB) nr. 3/2014, innihaldi 

reglugerðir efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 1, 3, 6, 7, 8, 16, 19, 20, 28, 37, 38, 39, 43, 46, 50, 53, 

56, 57, 60, 72, 74, 75, 78, 81, 82, 87, 90, 98, 99, 112 og 113. 

5) Gera ætti eftirfarandi breytingar á framseldri reglugerð (ESB) nr. 44/2014 í því skyni að bæta samræmi og nákvæmni: 

uppfæra ætti skrána yfir gildandi reglugerðir efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu í I. viðauka við 

framselda reglugerð (ESB) nr. 44/2014; bæta ætti við kröfum um merkingu hluta, búnaðar og íhluta í II. viðauka við 

reglugerð (ESB) nr. 44/2014 að því er varðar auðkenningu og til að koma í veg fyrir óheimilaðar breytingar; breyta ætti 

III. viðauka við þá framseldu reglugerð til að veita frekari skýringar á kröfunni um umbreytingar á ökutækjum í 

undirflokki L3e/L4e-A2 í bifhjól í flokki A3 og öfugt; gera ætti tilteknar breytingar á XI. viðauka við framselda 

reglugerð (ESB) nr. 44/2014 um massa og mál, einkum að því er varðar skilgreiningu á hæð yfir jörðu fyrir 

undirflokkana L3e-AxE (torfæruhjól) og L3e-AxT (klifurhjól). Breyta ætti XII. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 

nr. 44/2014 að því er varðar tengildi fyrir stöðluð innbyggð greiningarkerfi. Í XVI. viðauka við sömu framseldu 

reglugerð ætti að vera nánari útlistun á stöndurum fyrir þessa undirflokka bifhjóla. 

6) Innbyggð greiningarkerfi eru nauðsynleg fyrir virkar og skilvirkar viðgerðir og viðhald ökutækisins. Nákvæm greining 

gerir viðgerðaraðila kleift að greina fljótt hvaða minnstu útskiptanlegu einingu þarf að gera við eða skipta út. Til að 

mæta hraðri tækniþróun á sviði stjórnbúnaðar knúningsafls er viðeigandi að skrá yfir búnað, sem þarf að hafa eftirlit 

með vegna bilana í rafrásum, verði endurskoðuð árið 2017. Eigi síðar en 31. desember 2018 ætti að vera búið að 

ákvarða hvort bæta ætti búnaði og bilunum í skrána, sem sett er fram í 2. viðbæti við XII. viðauka framseldrar 

reglugerðar (ESB) nr. 44/2014, til að veita aðildarríkjum, framleiðendum ökutækja, birgjum þeirra og viðgerðaraðilum 

nægan tíma til að aðlagast áður en innbyggður greiningarbúnaður í II. áfanga öðlast gildi. Heimilt er að forrita 

auðkenningu mæliþátta (PID) $1C í viðeigandi innbyggðu greiningarkerfi sem $00 eða $FF svo framarlega sem gildi 

þess hefur ekki verið staðlað fyrir ökutæki í flokki L. Að því er varðar samræmi og heilleika, og þar sem birtingardagur 

endurskoðaðs staðals ISO 15031-5:20xx inniheldur slíkt staðlað gildi fyrir ökutæki í flokki L, ætti að forrita þetta 

staðlaða gildi sem svar við PID $1C-beiðni frá almennu skönnunartæki. 

7) Að því er varðar heilleika og samræmi ætti að gera breytingar á tilteknum jöfnum í II. og V. viðauka við framselda 

reglugerð (ESB) nr. 134/2014. Í VI. viðauka þessarar framseldu reglugerðar um endingu mengunarvarnarbúnaðar ætti 

að laga flokkunarviðmiðin fyrir SRC-LeCV-lotuna fyrir uppsafnaða vegalengd að tækniframförum. Að lokum ætti að 

breyta IX. viðauka við framselda reglugerð (ESB) nr. 134/2014 þannig að tekið sé tillit til tiltekinna ákvæða um 

óheimilaðar breytingar sem sett eru fram í reglugerðum efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 9, 41, 63 

og 92 að því er varðar viðurkenningu á sviði hljóðstyrks, einkum hvað varðar fjölhátta hljóðkerfi. 

8) Ein ráðstöfun gegn óhóflegri losun vetniskolefna frá ökutækjum í flokki L er að lækka viðmiðunarmörk fyrir losun 

vetniskolefnis við uppgufun niður í þau mörk sem mælt er fyrir um í C-hluta VI. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 

168/2013. Í þessu skyni verður að framkvæma prófun IV við gerðarviðurkenningu til að mæla losun frá ökutæki við 

uppgufun. Ein af kröfunum í SHED-prófun IV, prófun í lokuðu rými til að ákvarða uppgufun, er annaðhvort að koma 

fyrir kolahylki, sem orðið hefur fyrir hraðri öldrun, eða beita margfaldandi spillistuðli þegar tilkeyrðu kolahylki  er 

komið fyrir. Við rannsókn á umhverfisáhrifunum, sem um getur í 4. mgr. 23. gr. reglugerðar (ESB) nr. 168/2013, verður 

rannsakað hvort það sé kostnaðarhagkvæmt að viðhalda spillistuðlinum í stað þess að koma fyrir dæmigerðu kolahylki 

sem hefur orðið fyrir hraðri öldrun. Ef niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að þessi aðferð sé ekki 

kostnaðarhagkvæm verður gerð tillaga í kjölfarið til að útiloka þennan valkost sem ætti að koma til framkvæmda utan 

Euro 5-þrepsins. 

9) Stöðluð aðferð til að mæla orkunýtni ökutækja (eldsneytis- eða orkunotkun, losun koltvísýrings sem og rafdrægi) er 

nauðsynleg til að tryggja að ekki komi til tæknilegra viðskiptahindrana á milli aðildarríkja sem og til að tryggja að 

viðskiptavinum og notendum séu veittar hlutlægar og nákvæmar upplýsingar. Þar til tekin hefur verið ákvörðun um 

samræmda prófunaraðferð fyrir ökutæki í flokki L1e, sem hönnuð eru til að vera fótstigin og um getur í I. viðauka við 

reglugerð (ESB) nr. 168/2013 og í lið 1.1.2 í XIX. viðauka við framselda reglugerð (ESB) nr. 3/2014, ættu þessi 

ökutæki í flokki L1e að vera undanþegin prófun á rafdrægi.  
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10) Því ætti að breyta reglugerð (ESB) nr. 3/2014 og framseldum reglugerðum (ESB) nr. 44/2014 og (ESB) nr. 134/2014 til 

samræmis við það. 

11) Að því gefnu að reglugerð (ESB) nr. 168/2013, framseld reglugerð (ESB) nr. 3/2014, framseld reglugerð (ESB) nr. 

44/2014 og framseld reglugerð (ESB) nr. 134/2008 hafi nú þegar öðlast gildi og að breytingar á þessum gerðum feli í sér 

ýmsar leiðréttingar, ætti þessi reglugerð að öðlast gildi eins fljótt og auðið er, 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Framseldri reglugerð (ESB) nr. 3/2014 er breytt sem hér segir: 

1) Í stað orðalagsins „Framleiðendur― í 2. mgr. 3. gr. komi „Framleiðendur hluta og búnaðar―. 

2) Viðaukunum er breytt í samræmi við I. viðauka við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Framseldri reglugerð (ESB) nr. 44/2014 er breytt sem hér segir: 

1) Í stað orðalagsins „Framleiðendur― í 2. mgr. 3. gr. komi „Framleiðendur hluta og búnaðar―. 

2) Viðaukunum er breytt í samræmi við II. viðauka við þessa reglugerð. 

3. gr. 

Framseldri reglugerð (ESB) nr. 134/2014 er breytt sem hér segir: 

1) Ákvæðum 2. gr. er breytt sem hér segir: 

a) [Breytingin í 16. lið 2. gr. á ekki við um íslensku útgáfuna], 

b) í stað 42. liðar komi eftirfarandi: 

„42) „þrjátíu mínútna hámarkshraði―: mesti hraði sem ökutæki getur náð þegar hraði er mældur í 30 mínútur vegna 30 

mínútna afls sem sett er fram í reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 85 (*), 

  

(*) Stjtíð. ESB L 326, 24.11.2006, bls. 55.― 

2) Í stað orðalagsins „Framleiðendur― í 4. mgr. 3. gr. komi „Framleiðendur hluta og búnaðar―. 

3) Viðaukunum er breytt í samræmi við III. viðauka við þessa reglugerð. 

4. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

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

Gjört í Brussel 14. júlí 2016. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 
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I. VIÐAUKI 

Breytingar á framseldri reglugerð (ESB) nr. 3/2014 

Viðaukunum við framselda reglugerð (ESB) nr. 3/2014 er breytt sem hér segir: 

 1) Í stað I. viðauka komi eftirfarandi: 

„I. VIÐAUKI 

Skrá yfir reglugerðir efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu sem skylt er að beita 

Reglugerð 

efnahagsnefndar 

Sameinuðu 

þjóðanna fyrir 

Evrópu nr. 

Viðfangsefni Röð breytinga Tilvísun í Stjtíð. Gildissvið 

1 
Aðalljósker fyrir vélknúin 

ökutæki (R2, HS1) 
02 

Stjtíð. ESB L 177, 

10.7.2008, bls. 1. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e 

og L7e 

3 Glitaugu 
12. viðbót við röð breytinga 

nr. 02 

Stjtíð. ESB L 323, 

6.12.2011, bls. 1. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e 

og L7e 

6 Stefnuljós 
25. viðbót við röð breytinga 

nr. 01 

Stjtíð. ESB L 213, 

18.7.2014, bls. 1. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e 

og L7e 

7 
Breiddarljósker og hemlaljósker 

að framan og aftan 

23. viðbót við röð breytinga 

nr. 02 

Stjtíð. ESB L 285, 

30.9.2014, bls. 1. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e 

og L7e 

8 

Aðalljósker fyrir vélknúin 

ökutæki (H1, H2, H3, HB3, 

HB4, H7, H8, H9, H11, HIR1, 

HIR2) 

05 
Stjtíð. ESB L 177, 

10.7.2010, bls. 71. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e 

og L7e 

16 
Öryggisbelti, aðhaldsbúnaður og 

aðhaldsbúnaður fyrir börn 

5. viðbót við röð breytinga  

nr. 06 

Stjtíð. ESB L 304, 

20.11.2015, bls. 1. 

L2e, L4e, L5e, 

L6e og L7e 

19 Þokuljósker að framan 
6. viðbót við röð breytinga  

nr. 04 

Stjtíð. ESB L 250, 

22.8.2014, bls. 1. 

L3e, L4e, L5e 

og L7e 

20 
Aðalljósker fyrir vélknúin 

ökutæki (H4) 
03 

Stjtíð. ESB L 177, 

10.7.2010, bls. 170. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e 

og L7e 

28 Hljóðmerkjabúnaður 
3. viðbót við röð breytinga  

nr. 00 

Stjtíð. ESB L 323, 

6.12.2011, bls. 33. 

L3e, L4e og 

L5e 

37 Glóþráðarperur 
42. viðbót við röð breytinga 

nr. 03 

Stjtíð. ESB L 213, 

18.7.2014, bls. 36. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e 

og L7e 
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Reglugerð 

efnahagsnefndar 

Sameinuðu 

þjóðanna fyrir 

Evrópu nr. 

Viðfangsefni Röð breytinga Tilvísun í Stjtíð. Gildissvið 

38 Þokuljós að aftan 
15. viðbót við röð breytinga 

nr. 00 

Stjtíð. ESB L 4, 

7.1.2012, bls. 20. 

L3e, L4e, L5e 

og L7e 

39 

Samræmd ákvæði varðandi 

viðurkenningu ökutækja að því 

er varðar hraðamælibúnaðinn og 

uppsetningu hans 

5. viðbót við upprunalega 

útgáfu reglugerðarinnar 

Stjtíð. ESB L 120, 

13.5.2010, bls. 40. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e 

og L7e 

43 Rúður úr öryggisgleri 
2. viðbót við röð breytinga  

nr. 01 

Stjtíð. ESB L 42, 

12.2.2014, bls. 1. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e 

og L7e 

46 
Búnaður til að auka sjónsvið 

(baksýnisspeglar) 

1. viðbót við röð breytinga  

nr. 04 

Stjtíð. ESB L 237, 

8.8.2014, bls. 24. 

L2e, L5e, L6e 

og L7e 

50 
Íhlutir ljósabúnaðar fyrir 

ökutæki í flokki L 

16. viðbót við röð breytinga 

nr. 00 

Stjtíð. ESB L 97, 

29.3.2014, bls. 1. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e 

og L7e 

53 
Uppsetning ljósabúnaðar 

(bifhjól) 

14. viðbót við röð breytinga 

nr. 01 

Stjtíð. ESB L 166, 

18.6.2013, bls. 55. 
L3e 

56 

Aðalljósker fyrir létt bifhjól og 

ökutæki sem farið er með sem 

slík 

01 
Stjtíð. ESB L 89, 

25.3.2014, bls. 1. 

L1e, L2e og 

L6e 

57 

Aðalljósker fyrir bifhjól og 

ökutæki sem farið er með sem 

slík 

02 
Stjtíð. ESB L 130, 

1.5.2014, bls. 45. 

L3e, L4e, L5e 

og L7e 

60 
Auðkenning stjórntækja, 

gaumbúnaðar og merkjabúnaðar 

4. viðbót við röð breytinga  

nr. 00 

Stjtíð. ESB L 297, 

15.10.2014, bls. 23. 
L1e og L3e 

72 

Aðalljósker fyrir bifhjól og 

ökutæki sem farið er með sem 

slík (HS1) 

01 
Stjtíð. ESB L 75, 

14.3.2014, bls. 1. 

L3e, L4e, L5e 

og L7e 

74 
Uppsetning ljósabúnaðar (létt 

bifhjól) 

7. viðbót við röð breytinga  

nr. 00 

Stjtíð. ESB L 166, 

18.6.2013, bls. 88. 
L1e 

75 Hjólbarðar 
13. viðbót við röð breytinga 

nr. 01 

Stjtíð. ESB L 84, 

30.3.2011, bls. 46. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e og L5e 

78 
Hemlun, þ.m.t. læsivarin og 

sambyggð hemlakerfi 

2. leiðrétting á röð breytinga 

nr. 03 

Stjtíð. ESB L 24, 

30.1.2015, bls. 30. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e og L5e 

81 Baksýnisspeglar 
2. viðbót við röð breytinga  

nr. 00 

Stjtíð. ESB L 185, 

13.7.2012, bls. 1. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e 

og L7e 
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Reglugerð 

efnahagsnefndar 

Sameinuðu 

þjóðanna fyrir 

Evrópu nr. 

Viðfangsefni Röð breytinga Tilvísun í Stjtíð. Gildissvið 

82 

Aðalljósker fyrir létt bifhjól og 

ökutæki sem farið er með sem 

slík (HS2) 

01 
Stjtíð. ESB L 89, 

25.3.2014, bls. 92. 

L1e, L2e og 

L6e 

87 Ljósker fyrir dagljósabúnað 
15. viðbót við röð breytinga 

nr. 00 

Stjtíð. ESB L 4, 

7.1.2012, bls. 24. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e 

og L7e 

90 

Hemlaborðasamstæður til 

endurnýjunar og hemlaborðar 

fyrir skálahemla 

02 
Stjtíð. ESB L 185, 

13.7.2012, bls. 24. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e 

og L7e 

98 
Aðalljósker með 

gasúrhleðsluljósgjafa 

4. viðbót við röð breytinga  

nr. 01 

Stjtíð. ESB L 176, 

14.6.2014, bls. 64. 
L3e 

99 Gasúrhleðsluljósgjafi 
9. viðbót við röð breytinga  

nr. 00 

Stjtíð. ESB L 285, 

30.9.2014, bls. 35. 
L3e 

112 
Aðalljósker með ósamhverfa 

geisla 

4. viðbót við röð breytinga  

nr. 01 

Stjtíð. ESB L 250, 

22.8.2014, bls. 67. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e 

og L7e 

113 
Aðalljósker með samhverfa 

geisla 

3. viðbót við röð breytinga  

nr. 01 

Stjtíð. ESB L 176, 

14.6.2014, bls. 128. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e 

og L7e 

Til skýringar: Það að íhlutur sé talinn upp í þessari skrá þýðir ekki að uppsetning hans sé lögboðin. Hvað varðar tiltekna 

íhluti er þó mælt fyrir um lögboðnar kröfur um uppsetningu í öðrum viðaukum við þessa reglugerð.― 

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

a) Í stað liðar 4.1.4. komi eftirfarandi: 

„4.1.4. Ef ökumaður getur hlaðið endurhlaðanlega raforkugeymslukerfið, sem er um borð í ökutækinu, utan frá skal 

ekki vera mögulegt að hreyfa ökutækið með eigin knúningskerfi, á meðan tengi við ytri raforkugjafa er tengt 

við inntak ökutækis. Að því er varðar ökutæki í flokki L1e með massa ≤ 35 kg ökutækis sem er tilbúið til 

aksturs skal takmarka hreyfingu ökutækis með eigin knúningskerfi svo framarlega sem tengi hleðslutækis fyrir 

rafhlöður er tengt við ytri raforkugjafa. Sýna skal fram á að þessi krafa sé uppfyllt með því að nota tengi eða 

hleðslutæki fyrir rafhlöður sem tilgreint er af framleiðanda ökutækis. Ef um er að ræða fasttengda hleðslukapla 

telst krafan að framan uppfyllt þegar notkun hleðslukapals kemur greinilega í veg fyrir notkun ökutækisins (t.d. 

ef kapli er alltaf beint yfir stjórntæki ökumanns, sæti farþega eða ökumanns, stjórnstöng eða stýri, eða ef sætið, 

sem er yfir geymslustað kapalsins, þarf að vera í opinni stöðu).― 

b) Í stað liðar 4.3. komi eftirfarandi: 

„4.3 Akstur aftur á bak 

Ekki skal vera mögulegt að virkja stýrivirkni ökutækisins aftur á bak með stjórnlausum hætti, meðan það hreyfist 

fram á við, þar eð slík virkni gæti valdið skyndilegri og öflugri hraðaminnkun eða læsingu hjóla. Hins vegar getur 

verið mögulegt að virkja stýrivirkni ökutækisins aftur á bak þannig að það  geti hægt smám saman á ökutækinu.― 
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 3) Í stað liðar 1.1.1 í 1. hluta VII. viðauka komi eftirfarandi: 

„1.1.1. Allar rúður úr öryggisgleri, sem eru settar í ökutækið, skulu gerðarviðurkenndar í samræmi við reglugerð 

efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 43 (*). 

  

(*) Stjtíð. ESB L 42, 12.2.2014, bls. 1.― 

 4) Ákvæðum VIII. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Í stað liða 1.1.1.1. og 1.1.1.2. komi eftirfarandi: 

„1.1.1.1. Tryggja skal að engin frávik séu heimiluð frá formi tákna eða hvernig þau snúa, einkum skal sérsniðið útlit 

þessara tákna bannað. 

1.1.1.2. Lítilsháttar frávik frá þykkt lína, merkingu og önnur viðeigandi framleiðsluvikmörk skulu samþykkt, eins og 

kveðið er á um í 4. mgr. ISO 2575:2010/Amd1:2011 (meginreglur um hönnun).― 

b) Í stað liðar 2.1.3. komi eftirfarandi: 

„2.1.3. Tryggja skal að engin frávik séu heimiluð frá formi tákna eða hvernig þau snúa, einkum skal sérsniðið útlit 

þessara tákna bannað. 

Lítilsháttar frávik frá þykkt lína, merkingu og önnur viðeigandi framleiðsluvikmörk skulu samþykkt, eins og 

kveðið er á um í 4. mgr. ISO 2575:2010/Amd1:2011 (meginreglur um hönnun).― 

 5) Ákvæðum IX. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Í stað liðar 1.12 komi eftirfarandi: 

„1.12 Þar sem aðalljósker sem kviknar á sjálfkrafa eða virkjun ljóskerja fyrir dagljósabúnað er tengd gangi hreyfils 

skal hún teljast, að því er varðar ökutæki með rafknúningskerfi eða annars konar knúningskerfi og ökutæki sem 

búin eru sjálfvirku stöðvunar-/ræsingarkerfi knúningskerfis, tengd virkjun aðalrofa meðan ökutækið var í 

venjulegum notkunarham.―  

b) Í stað liðar 2.3.11.8 komi eftirfarandi: 

„2.3.11.8. Aðrar kröfur: 

— ef engar forskriftir eru fyrir ljósabúnað bakkljóskerja, sem hægt er að gerðarviðurkenna fyrir ökutæki í 

flokki L, skal bakkljósker vera gerðarviðurkennt samkvæmt reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 

þjóðanna fyrir Evrópu nr. 23 (*). 

  

(*) Stjtíð. ESB L 237, 8.8.2014, bls. 1.― 

c) Í stað liðar 2.3.15.8 komi eftirfarandi: 

„2.3.15.8. Aðrar kröfur: 

— ef engar forskriftir eru fyrir ljósabúnað hliðarljóskerja, sem hægt er að gerðarviðurkenna fyrir ökutæki 

í flokki L, skal hliðarljósker vera gerðarviðurkennt samkvæmt reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 

þjóðanna fyrir Evrópu nr. 91 (*). 

  

(*) Stjtíð. ESB L 4, 7.1.2012, bls. 27.―  



Nr. 31/780 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.5.2017 

 

 

 6) Ákvæðum XV. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Í stað liða 1.1 og 1.1.1 komi eftirfarandi: 

„1.1. Með fyrirvara um ákvæði í liðum 1.1.1.–1.1.2. skulu allir hjólbarðar á ökutækinu, þ.m.t. allir varahjólbarðar 

vera gerðarviðurkenndir samkvæmt reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 75. 

1.1.1. Þegar ökutæki er hannað fyrir notkunarskilyrði sem samrýmast ekki eiginleikum hjólbarða sem hafa 

gerðarviðurkenningu samkvæmt reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 75, sem 

notuð er í löggjöf Sambandsins á þeim tíma sem gerðarviðurkenningarprófun ökutækisins fer fram, og það er 

því nauðsynlegt að nota hjólbarða með aðra eiginleika, gilda kröfurnar í lið 1.1 ekki, að því tilskildu að 

eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt: 

— hjólbarðar séu gerðarviðurkenndir samkvæmt tilskipun ráðsins 92/23/EBE (*), reglugerð Evrópuþingsins 

og ráðsins (EB) nr. 661/2009 (**) eða reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 

106 og 

— viðurkenningaryfirvaldið og tækniþjónustan séu þess fullviss að hjólbarðarnir sem settir eru á ökutækið 

henti fyrir notkunaraðstæður þess. Eðli þessara undanþága og ástæður fyrir samþykki skulu skýrt tekin 

fram í prófunarskýrslu. 

  

 (*) Tilskipun ráðsins 92/23/EBE frá 31. mars 1992 varðandi hjólbarða á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra 

og ásetningu þeirra (Stjtíð. EB L 129, 14.5.1992, bls. 95). 

(**) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 661/2009 frá 13. júlí 2009 um gerðarviðurkenningarkröfur að því er 

varðar vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra og kerfi, íhluti og aðskildar tæknieiningar sem ætlaðar eru í slík 

ökutæki, með tilliti til almenns öryggis (Stjtíð ESB L 200, 31.7.2009, bls. 1).― 

b) Ákvæði liðar 1.2 falli brott. 

c) Í stað liðar 2.2. komi eftirfarandi: 

„2.2. Framleiðandi ökutækis getur takmarkað notkunarflokk upprunalegra hjólbarða og hjólbarða til endurnýjunar 

sem setja má á ökutækið. Í því tilviki skulu þeir notkunarflokkar hjólbarða sem setja má á ökutækið koma skýrt 

fram í notendahandbók ökutækisins.―  

d) Liður 2.2.1 falli brott. 

e) Í stað liðar 2.3 komi eftirfarandi: 

„2.3. Rýmið sem hvert hjól snýst í skal vera nægilegt til að hjólið geti hreyfst óhindrað þegar notaðir eru hjólbarðar af 

leyfilegri hámarksstærð og felgur af leyfilegri hámarksbreidd, með tilliti til lágmarks- og hámarksafstæði felgu, 

ef við á, innan þeirra marka um fjöðrun og stýrisbúnað sem framleiðandi hefur sett. Þetta skal sannreynt með því 

að framkvæma athuganir á stærsta og breiðasta hjólbarða í hverju rými, með tilliti til viðeigandi stærðar felgu og 

hámarks leyfilegrar nafnbreiddar og ytra þvermáls hjólbarðans, í tengslum við tilgreinda stærð hjólbarða, eins og 

tilgreint er í gildandi löggjöf. Athuganirnar skulu framkvæmdar með því að snúa hámarkshjúpi (e. maximum 

envelope) sem er framsetning á leyfilegum heildarstærðum hjólbarðans, en ekki bara hjólbarðanum sjálfum, í 

rýminu fyrir hjólið sem um ræðir.― 

f) Eftirfarandi liðir 2.3.1., 2.3.2. og 2.4. bætist við: 

„2.3.1. Allir hjólbarðar, sem setja má á ökutækið í samræmi við lið 2.2., skulu teknir til athugunar við ákvörðun á 

leyfilegri heildarstærð (þ.e. hámarkshjúp) viðeigandi hjólbarða, í samræmi við þá löggjöf Sambandsins sem er 

í gildi á þeim tíma sem gerðarviðurkenningarprófun ökutækisins fer fram. Í þessum tilgangi skal annaðhvort 

taka mið af forskriftunum, sem kveðið er á um í 5. viðauka reglugerðar efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 

fyrir Evrópu nr. 75, eða leyfilegu hundraðshlutfalli, sem kveðið er á um fyrir stærðir sem eru ekki í þeim 

viðauka (t.d. heildarbreidd hjólbarða til notkunar á vegum og utan vega (e. multiservice tyre (MST)) +25%, 

venjulegir hjólbarðar og snjóhjólbarðar +10% fyrir þvermálskóða felgu 13 eða þar yfir og +8% fyrir 

þvermálskóða felgu að 12, að 12 meðtöldum).  
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2.3.2.  Auk þess fer leyfileg hreyfifræðileg útþensla á hæð hjólbarða með skáböndum og skáböndum með belti, sem 

eru gerðarviðurkenndir samkvæmt reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 75, eftir 

hraðaflokki og notkunarflokki hjólbarðans. Til að tryggja viðeigandi val á hjólbörðum með skáböndum og 

skáböndum með belti fyrir endanlegan notanda ökutækis skal framleiðandi ökutækis taka tillit til bæði leyfilegra 

notkunarflokka sem og hraðaflokksins sem hentar fyrir hámarkshönnunarhraða ökutækisins, við ákvörðun á 

leyfilegum vikmörkum, sem mælt er fyrir um í lið 4.1 í 9. viðauka reglugerðar efnahagsnefndar Sameinuðu 

þjóðanna fyrir Evrópu nr. 75 (þ.e. Hdyn = H × 1,10 til Hdyn = H × 1,18). Framleiðanda ökutækis er heimilt, að 

eigin ákvörðun, að taka tillit til enn strangari flokka. 

2.4. Tækniþjónusta getur heimilað aðra prófunaraðferð (t.d. sýndarprófun) til að sannreyna að kröfurnar í liðum 2.3–

2.3.2 séu uppfylltar, að því tilskildu að bil á milli hámarkshjúps hjólbarða og burðarvirkis ökutækis sé meira en 10 

mm á alla kanta.― 

g) Í stað liðar 4.2.2. komi eftirfarandi: 

„4.2.2. Ef um er að ræða ökutæki sem venjulega eru búin venjulegum hjólbörðum og stöku sinnum snjóhjólbörðum, 

en þá skal tákn fyrir hraðaflokk á snjóhjólbarðanum samrýmast hraða sem er annaðhvort meiri en 

hámarkshönnunarhraði ökutækisins eða að lágmarki 130 km/klst. (eða hvort tveggja). Hins vegar, ef 

hámarkshönnunarhraði ökutækisins er meiri en hraðinn sem samsvarar tákni fyrir lægsta hraðaflokk þeirra 

snjóhjólbarða sem eru áfestir, skal setja viðvörunarmerki um hámarkshraða, sem tilgreinir lægsta gildið fyrir 

hámarkshraðaþol þessara snjóhjólbarða eða þann hraða sem framleiðandi leggur til (eftir því hvort er lægra), 

inn í ökutækið á áberandi stað sem blasir alltaf við ökumanninum eða, ef ekki er hægt að komast inn í 

ökutækið, eins nálægt stjórntækjaklasa og mögulegt er.― 

 7) Ákvæðum XVI. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Í stað liðar 2.1 komi eftirfarandi: 

„2.1. Öll rittákn á plötunni skulu mynduð með efni sem endurkastar ljósi og er gerðarviðurkennt fyrir flokk D, E eða 

D/E samkvæmt reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 104 (*). 

  

(*) Stjtíð. ESB L 75, 14.3.2014, bls. 29.― 

b) Í stað liðar 3.3.1. komi eftirfarandi: 

„3.3.1. Merkið skal vera hornrétt, ±5°, á lengdarplan ökutækisins.― 

c) Í stað fyrsta undirliðar í lið 3.6.1. komi eftirfarandi: 

„— tveimur lóðréttum plönum sem snerta hvort sína hliðarbrún merkisins og mynda horn sem mælist 30° út á við, til 

vinstri og til hægri, miðað við lengdarplan ökutækisins, sem er samsíða lengdarmiðjuplani ökutækisins og gengur í 

gegnum miðju plötunnar,―. 

d) Í stað fyrsta undirliðar í lið 3.6.2. komi eftirfarandi: 

„— tveimur lóðréttum plönum sem snerta hvort sína hliðarbrún merkisins og mynda horn sem mælist 30° út á við, til 

vinstri og til hægri, miðað við lengdarplan ökutækisins, sem er samsíða lengdarmiðjuplani ökutækisins og gengur í 

gegnum miðju plötunnar,―. 

 8) Ákvæðum XVII. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi liður 1.1.6.3.1. bætist við: 

„1.1.6.3.1. Ef hæð mælaborðsins er staðsett yfir þeirri hæð sem lárétt plan mætir viðmiðunarpunkti bílstjórasætis skal 

nota prófunartæki, sem tekur mið af hnjám, fyrir ofan efra, lárétt, innra svæði 2 til að meta snertanlegar 

brúnir mælaborðsins sem og hluti sem eru festir beint á það og eru staðsettir undir hæð mælaborðsins. 
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Tækniþjónustan skal, í samráði við gerðarviðurkenningaryfirvaldið, taka skýrt fram í prófunarskýrslunni 

hvaða hlutar af innra rýminu teljast tilheyra mælaborði og viðeigandi hlutum. Ekki skal taka tillit til 

stýrisbúnaðar við ákvörðun á hæð mælaborðs.― 

b) Eftirfarandi liður 2.1.8 bætist við: 

„2.1.8. Snertanlegar brúnir innri baksýnisspegla, sem eru gerðarviðurkenndir (I. flokkur), teljast uppfylla kröfur þessa 

viðauka.― 

c) Í stað liðar 2.2.1. komi eftirfarandi: 

„2.2.1. Á þessu svæði, ásamt því svæði sem fellur undir lið 1.1.6.3.1., skal færa prófunartækið, sem tekur mið af 

hnjám, frá gefnum upphafsstaðsetningum í lárétta átt fram á við, á meðan staða X-áss búnaðarins má vera 

breytileg innan tilgreindra marka. Allar snertanlegar brúnir, að undanskildum þeim sem nefndar eru að neðan, 

skulu vera rúnnaðar með a.m.k. 3,2°mm krappageisla. Horfa skal framhjá snertingu við afturhluta búnaðarins.― 

d) Eftirfarandi liðir 2.4, 2.4.1 og 2.4.2 bætist við: 

„2.4. Innra svæði 1, 2 og 3 

2.4.1. Geislar snertanlegra brúna, sem ekki er hægt að ákvarða nákvæmlega með notkun hefðbundinna mælitækja (t.d. 

geislamæli) út af skáhornum, takmarkandi framskotum, hönnunarlínum, rákum og ójöfnum sem og hrufóttu 

yfirborði, teljast uppfylla kröfurnar, að því tilskildu að slíkar brúnir séu a.m.k. ávalar. 

2.4.2. Framleiðandi ökutækis getur valið að beita, að öllu leyti, viðeigandi kröfum reglugerðar efnahagsnefndar 

Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 21 (*), eins og mælt er fyrir um fyrir ökutækjaflokk M1, sem tekur til alls 

innra svæðisins, ekki bara hluta þess. 

  

(*) Stjtíð. ESB L 188, 16.7.2008, bls. 32.― 

 9) Ákvæðum XVIII. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Í stað liðar 1.1.2.1.1. komi eftirfarandi: 

„1.1.2.1.1. Stillingar á eiginleikum neista, þ.m.t. tímastilling og/eða viðurvist, til að takmarka hámarkshönnunarhraða 

ökutækis og/eða hámarksafl skulu aðeins leyfðar fyrir (undir-) flokka L3e-A2 (aðeins ef hámarksnettóafl 

≥ 20 kW), L3e-A3, L4e-A, L5e, L6eB og L7eC. Þetta er einnig leyfilegt fyrir aðra (undir-) flokka að því 

tilskildu að stillingin hafi ekki neikvæð áhrif á losun mengandi lofttegunda, losun koltvísýrings og 

eldsneytisnotkun við hámarkshönnunarhraða ökutækis og/eða hámarksafl, sem tækniþjónustan skal 

staðfesta.― 

b) Í stað liðar 1.1.2.5 komi eftirfarandi: 

„1.1.2.5. Að minnsta kosti tvær af takmörkunaraðferðunum, sem um getur í liðum 1.1.2.1–1.1.2.4, skulu starfa óháð 

hvor annarri, vera ólíkt uppbyggðar og byggjast á mismunandi hönnunarreglu, jafnvel þótt þær nýti 

sambærilega þætti (t.d. báðar aðferðirnar byggjast á viðmiðun um snúningshraða, önnur aðferðin mælir 

innan hreyfils en hin í drifrás gírkassa). Ef önnur aðferðin virkar ekki sem skyldi (t.d. vegna þess að henni 

hefur verið breytt í heimildarleysi) skal það ekki hamla takmörkunarvirkni hinnar aðferðarinnar. Í þessu 

tilviki má hámarksafl og/eða hámarkshraði ökutækis, sem hægt er að ná, vera lægri en við venjuleg skilyrði. 
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Með fyrirvara um framleiðsluvikmörkin, sem sett eru fram í lið 4.1.4. í IV. viðauka reglugerðar (ESB) nr. 

44/2014, má hámarksafl og/eða hámarkshraði ökutækis ekki vera meiri en sýnt var fram á við 

gerðarviðurkenningu, ef annarri af tveimur aukaaðferðum til takmörkunar er eytt út.― 

c) Eftirfarandi liðir 1.1.2.6–1.1.2.9 bætist við: 

„1.1.2.6. Framleiðanda ökutækis skal leyft að nota aðrar takmörkunaraðferðir en þær sem skráðar eru í liðum 1.1.2.1–

1.1.2.4 ef framleiðandi getur sýnt tækniþjónustunni og gerðarviðurkenningaryfirvaldinu fram á það, þannig 

að fullnægjandi sé, að þessar staðgönguaðferðir til takmörkunar fullnægi meginreglunum um umfremd, sem 

settar eru fram í lið 1.1.2.5., og að því tilskildu að a.m.k. einn af þeim mæliþáttum sem taldir eru upp í liðum 

1.1.2.1., 1.1.2.2. eða 1.1.2.3. (t.d. takmörkun á eldsneytismassa, loftmassa, kveikineista og snúningi 

drifrásar) sé nýtt í einni takmörkunaraðferðinni. 

1.1.2.7. Framleiðanda skal leyft að sameina tvær eða fleiri af þeim einstöku takmörkunaraðferðum sem um getur í 

liðum 1.1.2.1.–1.1.2.4. sem hluta af takmörkunaráætlun. Líta skal á slíka sameiningu aðferða til takmörkunar 

sem eina staka takmörkunaraðferð í skilningi liðar 1.1.2.5. 

1.1.2.8. Einstökum takmörkunaraðferðum eða sambland þeirra takmörkunaraðferða sem um getur í liðum 1.1.2.1.–

1.1.2.4. má beita oftar en einu sinni, að því tilskildu að mismunandi notkun þeirra sé óháð hver annarri, eins 

og krafist er í lið 1.1.2.5., þannig að ef önnur aðferðin virkar ekki sem skyldi (t.d. vegna þess að henni hefur 

verið breytt í heimildarleysi) hamli hún ekki virkni annarrar notkunar sömu takmörkunaraðferðar eða 

aðferða sem blandað er saman. 

1.1.2.9. Takmörkunaráætlun, sem felur í sér ræsingu sérstaks notkunarhams (t.d. „heimhökt―) ef bilun verður (t.d. 

vegna þess að áætluninni hefur verið breytt í heimildarleysi), þar sem dregið er  umtalsvert úr hámarkshraða 

ökutækis og/eða hámarksafli, sem hentar ekki fyrir venjulega starfrækslu, eða sem ræsir áfengislás, sem 

kemur í veg fyrir að vélin gangi meðan bilunin er til staðar, skal teljast ein takmörkunaraðferð.― 

d) Í stað liðar 1.1.4. komi eftirfarandi: 

„1.1.4. Bannað er að láta í té og nota aðrar leiðir sem gera ökumanni kleift, með beinum eða óbeinum hætti, að stilla, 

velja eða breyta hámarksafköstum knúningseiningar, sem ákvarðast á grundvelli upplýsinga sem lagðar eru 

fram í samræmi við liði 1.8.2.–1.8.9. í lið 2.8 í B-hluta I. viðauka reglugerðar (ESB) nr. 901/2014, þannig að 

farið sé yfir hámarksafköstin (t.d. með rofa með mikla afkastagetu, sérstaklega kóðuðum greiningarvara í 

kveikjulykli, efnislegum eða rafrænum tengikapli, valkostum í gegnum rafræna valmynd, forritanlegum 

þáttum stýribúnaðar).― 

e) Í stað liðar 2.1. komi eftirfarandi: 

„2.1. Framleiðandi ökutækis skal sýna fram á að sértækar kröfur í liðum 1.1–1.1.2.9 séu uppfylltar með því að sýna 

fram á að tvær eða fleiri af þeim aðferðum sem beitt er, með samþættingu sértæks búnaðar og/eða aðgerða í 

knúningskerfi ökutækis, tryggi það samfellda hámarksnafnafl eða -nettóafl og/eða þá takmörkun hámarkshraða 

sem krafist er og að sérhver aðferð geri það með sjálfstæðum hætti.― 

10) Ákvæðum XIX. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Í stað liðar 1.1.1. komi eftirfarandi: 

„1.1.1. Ökutæki í flokki L1e-A og hjól, sem eru hönnuð til að vera fótstigin og eru í flokki L1e-B, skulu hönnuð og 

smíðuð þannig að þau uppfylli allar forskriftir varðandi kröfur og prófunaraðferðir, sem mælt er fyrir um fyrir 

stýrisgrind, hnakkrör, fremri gaffla og grindur, sem fjallað er um í ISO-staðli 4210:2014, óháð hugsanlegu 

misræmi í gildissviði í þeim tæknistaðli. Lágmarksgildi tilskilinna prófunarkrafta skal vera í samræmi við töflu 

19-1 í lið 1.1.1.1.―  
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b) Eftirfarandi liður 1.1.1.1 bætist við: 

„1.1.1.1.    Tafla 19-1 

Prófunar- og lágmarkskraftar eða fjöldi prófunarlota fyrir ökutæki í flokki L1e-A og hjól 

sem eru hönnuð til að vera fótstigin og eru í flokki L1e-B 

Viðfangsefni Prófunarheiti 
Vísun til prófunar sem skal 

notuð 

Lágmarksgildi tilskilinna 

prófunarkrafta eða 

lágmarksfjöldi prófunarlota 

Stýrisgrind 

Prófun á beygjanleika hliða 

(kyrrstöðuprófun) 

ISO 4210-5:2014, 

prófunaraðferð 4.3 
800 N (= Kraftur, F2) 

Þreytuprófun (Stig 1 — álag út 

úr fasa) 

ISO 4210-5:2014, 

prófunaraðferð 4.9 
270 N (= Kraftur, F6) 

Þreytuprófun (Stig 2 — álag í 

fasa) 

ISO 4210-5:2014, 

prófunaraðferð 4.9 

2014, prófunaraðferð 4.9 

370 N (= Kraftur, F7) 

Grind 

Þreytuprófun með fetilkrafti 
ISO 4210-6:2014, 

prófunaraðferð 4.3 
1 000 N (= Kraftur, F1) 

Þreytuprófun með láréttum 

krafti 

ISO 4210-6:2014, 

prófunaraðferð 4.4 

C1 = 100 000 (= Fjöldi 

prófunarlota) 

Þreytuprófun með lóðréttum 

krafti 

ISO 4210-6:2014, 

prófunaraðferð 4.5 
1 100 N (= Kraftur, F4) 

Fremri gaffall Beygjanleikaprófun í kyrrstöðu 
ISO 4210-6:2014, 

prófunaraðferð 5.3 
1 500 N (= Kraftur, F5) 

Hnakkarör 

Stig 1, þreytuprófun 
ISO 4210-9:2014, 

prófunaraðferð 4.5.2 
1 100 N (= Kraftur, F3) 

Stig 2, styrkleikaprófun í 

kyrrstöðu 

ISO 4210-9:2014, 

prófunaraðferð 4.5.3 
2 000 N (= Kraftur, F4)― 

c) [Breytingin á ekki við um íslensku útgáfuna]. 
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II. VIÐAUKI 

Breytingar á framseldri reglugerð (ESB) nr. 44/2014 

Viðaukunum við framselda reglugerð (ESB) nr. 44/2014 er breytt sem hér segir: 

 1) Í stað I. viðauka komi eftirfarandi: 

„I. VIÐAUKI 

Skrá yfir reglugerðir efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu sem skylt er að beita 

Reglugerð 

efnahagsnefndar 

Sameinuðu 

þjóðanna fyrir 

Evrópu nr. 

Viðfangsefni Röð breytinga Tilvísun í Stjtíð. Gildissvið 

10 Rafsegulsviðssamhæfi (EMC) 
1. viðbót við röð breytinga 

nr. 04 

Stjtíð. ESB L 254, 

20.9.2012, bls. 1. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e  

og L7e 

62 Vörn gegn notkun án leyfis 
2. viðbót við röð breytinga 

nr. 00 

Stjtíð. ESB L 89, 

27.3.2013, bls. 37. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e  

og L7e 

Til skýringar: Það að íhlutur sé talinn upp í þessari skrá þýðir ekki að uppsetning hans sé lögboðin. Hvað varðar tiltekna 

íhluti er þó mælt fyrir um lögboðnar kröfur um uppsetningu í öðrum viðaukum við þessa reglugerð.― 

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

a) Í lið 2.3.1.1. komi „strokkur, stimpill― í stað „samsetning strokks/stimpils― 

b) Í lið 2.3.1.2. komi „strokkur, stimpill― í stað „samsetning strokks/stimpils―. 

c) Í stað liðar 3.2.1.3 komi eftirfarandi: 

„3.2.1.3. Merking með tilgreiningu um (undir-) flokka ökutækis, eins og skilgreint er í 2. og 4. gr. í reglugerð (ESB) 

nr. 168/2013 og í I. viðauka við hana, skal vera læsileg á pípunum.― 

d) Eftirfarandi liður 3.2.2.5 bætist við: 

„3.2.2.5. Að því er varðar tvígengishreyfla má hámarksþykkt hvers konar þéttis milli grunnflatar strokksins og 

sveifarhússins, ef slíkt er til staðar, ekki vera meiri en 0,5 mm eftir festingu.― 

e) Eftirfarandi liðir 3.3, 3.3.1 og 3.3.2 bætist við: 

„3.3. Samfelld stiglaus skipting (CVT) 

3.3.1. Hlífðarlok samfelldrar stiglausrar skiptingar, séu þau til staðar, skulu fest með a.m.k. 2 skerþolsboltum eða 

þannig að ekki sé hægt að taka þau í sundur nema með sérstökum verkfærum. 

3.3.2. Búnaður samfelldrar stiglausrar skiptingar, sem ætlað er að takmarka drifhlutfall með takmörkunum á 

raunverulega fjarlægð á milli tveggja diska, skal að fullu felldur inn í einn eða báða diska þannig að ómögulegt 

sé að breyta raunverulegri fjarlægð umfram þau mörk sem myndu leiða til aukningar á hámarkshraða ökutækis 

um sem nemur meira en 10% af leyfilegum hámarkshraða ökutækis, án þess að eyðileggja diskakerfið. Ef 

framleiðandi notast við útskiptanlega skífuhringi í samfelldri stiglausri skiptingu til að stilla hámarkshraða 

ökutækis skal hámarkshraði ökutækis ekki verða meiri en 10% þrátt fyrir að hringirnir séu fjarlægðir að fullu.―  
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f) Liðir 3.5., 3.5.1. og 3.5.2. falli brott. 

g) Í stað liða 4–4.2.3. komi eftirfarandi: 

„4. Sértækar viðbótarkröfur fyrir ökutæki í (undir-) flokkum L3e-A1 og L4e-A1 

4.1 Ökutæki í undirflokki L3e-A1 og L4e-A1 skulu uppfylla kröfur í annaðhvort liðum 4.2–4.2.3 eða liðum 4.3., 

4.3.1. og 4.3.2. eða liðum 4.4., 4.4.1. og 4.4.2. og liðum 4.5., 4.6. og 4.7. Auk þess skulu þau uppfylla 

kröfurnar í liðum 3.2.2.1., 3.2.2.3., 3.2.2.4., 3.2.2.5., 3.2.3.1. og 3.2.3.3. 

4.2. Í inntaksröri verður að vera slíf sem ekki er hægt að fjarlægja. Ef slík slíf er staðsett í inntaksgrein skal hið 

síðarnefnda vera fest við hreyfilsblokk með skerþolsboltum eða boltum sem aðeins er hægt að fjarlægja með 

sérstökum verkfærum. 

4.2.1. Slífin skal hafa lágmarkshörku sem nemur 60 HRC (Rockwell-hörkustig C). Á takmarkaða svæðinu skal hún 

ekki vera meira en 4°mm þykk. 

4.2.2. Ef reynt er að breyta slífinni eða fjarlægja hana, skal það leiða af sér að hún eða stoð hennar eyðileggist eða að 

hreyfill bili algjörlega og varanlega, þar til slífin kemst aftur í viðurkennt ástand. 

4.2.3. Merking með tilgreiningu um (undir-) flokka ökutækis, eins og skilgreint er í 2. og 4. gr. í reglugerð (ESB) nr. 

168/2013 og í I. viðauka við hana, skal vera læsileg á yfirborði slífarinnar eða í nálægð við hana.― 

h) Liðir 4.2.4–4.2.12. falli niður. 

i) Eftirfarandi liðir 4.3–4.7. bætist við: 

„4.3. Allar inntaksgreinar skulu festar með skerþolsboltum eða boltum sem aðeins er hægt að fjarlægja með 

sérstökum verkfærum. Afmarkað svæði, sem er merkt að utan, skal staðsett innan pípnanna en á þeim punkti 

skal veggurinn vera undir 4°mm að þykkt eða 5°mm ef hann er gerður úr sveigjanlegu efni s.s. gúmmíi. 

4.3.1. Ef reynt er að breyta pípum afmarkaða svæðisins skal það annaðhvort leiða af sér að pípurnar eyðileggist eða 

að hreyfill bili algjörlega og varanlega, þar til pípurnar komast aftur í viðurkennt ástand. 

4.3.2. Merking með tilgreiningu um (undir-) flokka ökutækis, eins og skilgreint er í 2. og 4. gr. í reglugerð (ESB) nr. 

168/2013 og í I. viðauka við hana, skal vera læsileg á pípunum. 

4.4. Sá hluti inntaksrörs sem staðsettur er í strokkloki skal hafa afmarkað svæði. Ekki skal vera neitt svæði á allri 

inntaksleiðinni sem er meira afmarkað (nema svæðið fyrir ventilsæti). 

4.4.1. Ef reynt er að breyta röri afmarkaða svæðisins skal það leiða af sér að rörið eyðileggist eða að hreyfill bili 

algjörlega og varanlega, þar til rörið kemst aftur í viðurkennt ástand. 

4.4.2. Merking með tilgreiningu um flokk ökutækis, eins og skilgreint er í 2. og 4. gr. í reglugerð (ESB) nr. 168/2013 

og í I. viðauka við hana, skal vera læsileg á strokklokinu. 

4.5. Þvermál afmarkaða svæðisins, sem um getur í lið 4.2, getur verið mismunandi eftir þeim (undir-) flokki 

ökutækis sem um er að ræða. 

4.6. Framleiðandi skal gefa upp þvermál afmarkaða svæðisins og sýna viðurkenningaryfirvaldi og tækniþjónustu 

fram á að þetta afmarkaða svæði sé mikilvægast fyrir flutning á lofttegundum og að ekki sé um neitt annað 

svæði að ræða sem myndi leiða til aukinna afkasta knúningseininga, ef því væri breytt. 

4.7. Eftir uppsetningu skal hámarksþykkt strokkloksþéttis ekki vera meiri en 1,6°mm.―  
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j) Í stað liðar 5.1. komi eftirfarandi: 

„5.1 Hvers konar afbrigði eða útfærsla innan sömu gerðar ökutækja í undirflokki L3e-A2 eða L4e-A2, sem 

samrýmist breytingarkröfunum, sem settar eru fram í 4. lið III. viðauka, skal ekki koma frá gerð, afbrigði eða 

útfærslu í undirflokkunum L3e-A3 eða L4e-A3 með hámarksnettóafl hreyfils og/eða samfellt hámarksnafnafl 

sem er tvöfalt hærra en þau gildi sem sett eru fram í flokkun undirflokkanna L3e-A2 eða L4e-A2 í I. viðauka 

reglugerðar (ESB) nr. 168/2013 (t.d. 70 kW til 35 kW eða lægra, 50 kW til 35 kW eða lægra).― 

k) Eftirfarandi liður 5.2.2. bætist við: 

„5.2.2. eldsneytisgjafarkerfi og -skammtara,―. 

l) Í stað liða 5.2.3–5.2.6 komi eftirfarandi: 

„5.2.3. loftinntakskerfi, þ.m.t. (breytingar eða fjarlæging) loftsía, 

5.2.4. drifrás,  

5.2.5.  stýrieining sem stjórnar afköstum knúningseiningar fyrir aflrásina,  

5.2.6. fjarlæging allra íhluta (vélrænna, rafrænna, í burðarvirki, o.s.frv.) sem takmarka fullt hreyfilálag sem leiðir til 

breytinga í afköstum knúningseiningar sem viðurkennd er í samræmi við II. viðauka A við reglugerð nr. 

168/2013.― 

m) Liður 5.2.7. falli brott. 

n) Eftirfarandi liðir 6–6.5.2. bætast við: 

„6. Viðbótarkröfur fyrir (undir-) flokka L1e, L2e, L3e-A1, L4e-A1 og L6e 

6.1. Hlutir, búnaður og íhlutir, sem tilgreindir eru hér að neðan, skulu merkt með varanlegum og óafmáanlegum 

hætti með kenninúmerum og táknum sem annaðhvort framleiðandi ökutækis eða framleiðandi slíkra (vara-) 

hluta, (vara-) búnaðar eða (vara-) íhluta hefur verið úthlutað þeim til auðkenningar. Slík merking getur verið í 

formi merkimiða, að því tilskildu að hann haldist læsilegur við eðlilega notkun og að ekki sé hægt að fjarlægja 

hann án þess að hann eyðileggist. 

6.2. Merkingin, sem um getur í lið 6.1, skal að jafnaði vera sýnileg án þess að taka þurfi sundur þann hluta sem um 

ræðir eða aðra hluta ökutækisins. Ef yfirbygging ökutækisins eða aðrir hlutar þess hylja merkingu skal 

framleiðandi ökutækis upplýsa lögbær yfirvöld um staðsetningu merkingarinnar og láta þeim í té leiðbeiningar 

um hvernig eigi að opna eða taka sundur þá hluta sem um ræðir. 

6.3. Rittákn, tölur eða tákn, sem notuð eru, skulu vera a.m.k. 2,5 mm á hæð og auðlæsileg. 

6.4. Þeir hlutar, búnaður og íhlutir sem um getur í lið 6.1. eru eftirfarandi fyrir alla (undir-) flokka: 

6.4.1. rafmagns- eða raftæknilegur búnaður sem er ætlaður fyrir stjórnun brunahreyfils eða rafknúningshreyfils 

(rafstýrieining kveikjueiningar, innsprautunarloki með dælu, hitastig inntakslofts o.s.frv.), 

6.4.2. blöndungur eða sambærilegur búnaður, 

6.4.3. hvarfakútur (aðeins ef hann er aðskilinn frá hljóðdeyfinum), 

6.4.4. sveifarhús, 

6.4.5. strokkur, 

6.4.6. strokklok,  
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6.4.7. útblástursrör (ef það er aðskilið frá hljóðdeyfinum), 

6.4.8. inntaksrör (ef það er framleitt aðskilið frá blöndungi, strokki eða sveifarhúsi), 

6.4.9. inntakshljóðdeyfir (loftsía), 

6.4.10. afmarkað svæði (slíf eða sambærilegt), 

6.4.11. hávaðamildunarbúnaður (hljóðdeyfir), 

6.4.12. knúinn hluti gírskiptingar (aftara keðjuhjól eða vinda), 

6.4.13. knýjandi hluti gírskiptingar (fremra keðjuhjól eða vinda). 

6.5. auk þess skulu eftirfarandi hlutar, búnaður og íhlutir, að því er varðar flokka L1e, L2e og L6e, einnig merktir í 

samræmi við lið 6.1.: 

6.5.1. Samfelld stiglaus skipting (CVT), 

6.5.2. stjórneining gírskiptingar.― 

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

a) Í stað liða 4.2.5., 4.2.6. og 4.2.7. komi eftirfarandi: 

„4.2.5. Allar kröfur um gerðarviðurkenningu aðrar en þær sem skráðar eru í liðum 4.2.2., 4.2.3. og 4.2.4. og settar eru 

fram í II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 168/2013 skulu teljast sameiginlegar og eins fyrir bifhjól með 

(L3e/L4e)-A2 og (L3e/L4e)-A3 fyrirkomulag og því skal aðeins prófa þær og gefa skýrslu um þær einu sinni 

fyrir bæði afkastagetu og fyrirkomulag. Auk þess skulu prófunarskýrslur, sem tengjast kerfum, íhlutum, 

aðskildum tæknieiningum og hlutum eða búnaði ökutækisins, sem uppfylla sömu kröfur um 

gerðarviðurkenningu fyrir báðar tegundir fyrirkomulags, samþykktar við gerðarviðurkenningu á öllum 

tegundum fyrirkomulags. 

4.2.6. Gefa skal út eina heildargerðarviðurkenningu (WVTA) fyrir bifhjól með (L3e/L4e)-A2 fyrirkomulag sem hafa 

einkvæmt ESB-gerðarviðurkenningarnúmer. 

4.2.7. Gefa skal út eina heildargerðarviðurkenningu fyrir bifhjól með (L3e/L4e)-A3 fyrirkomulag sem hafa einkvæmt 

ESB-gerðarviðurkenningarnúmer. Bæði gerðarviðurkenningarnúmerin, sem um getur í lið 4.2.6. og í þessum 

lið, skulu stimpluð á lögboðna merkiplötu í samræmi við 39. gr. reglugerðar (ESB) nr. 168/2013 og V. viðauka 

við reglugerð (ESB) nr. 901/2014. Til að auðvelda umbreytingu á bifhjólum í undirflokkum (L3e/L4e)-A2 í 

bifhjól með (L3e/L4e)-A3 fyrirkomulag og öfugt, skal sniðmát fyrir samsvarandi yfirlýsingu framleiðanda 

ökutækis fylgja með í upplýsingamöppunni í samræmi við 24. viðbæti B-hluta I. viðauka við reglugerð (ESB) 

nr. 901/2014. Auk þess skal framleiðandi ökutækis leggja fram sérstakar færslur fyrir bæði L3e-A2 og L3e-A3 

fyrirkomulag á samræmisvottorðinu, í samræmi við það sniðmát sem sett er fram í IV. viðauka við reglugerð 

(ESB) nr. 901/2014.― 

b) Í stað liða 4.2.10. og 4.2.11. komi eftirfarandi: 

„4.2.10. Samræmisvottorðið skal fyllt út í samræmi við kröfurnar sem settar eru fram í lið 1.7. í IV. viðauka við 

reglugerð (ESB) nr. 901/2014. 

4.2.11. Bifhjól, sem hægt er að breyta úr undirflokki (L3e/L4e)-A2 yfir í (L3e/L4e)-A3 fyrirkomulag, eða öfugt, 

skulu aðeins fá úthlutað einu verksmiðjunúmeri ökutækis úr flokki bifhjóla með uppsetningu samkvæmt 

undirflokkum (L3e/L4e)-A2 og A3. Þetta verksmiðjunúmer ökutækis skal koma fram á lögboðnu 

merkiplötunni sem og skýrar upplýsingar um hávaðastig í kyrrstöðu fyrir báðar tegundir fyrirkomulags og 

hámarksnettóafl eða samfellt hámarksnafnafl fyrir (L3e/L4e)-A2 fyrirkomulag.― 

c) Liður 4.4.2. falli brott.  
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d) Í stað línunnar í lið 6.1., að því er varðar kröfuna sem skráð er í lið A2 í II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 168/2013, 

komi eftirfarandi: 

„Liður A2 í II. viðauka Sjálfsprófun Prófunaraðferðir fyrir 

hámarkshönnunarhraða 

ökutækis 

Aðeins fyrir undirflokka L3e, 

L4e og L5e og felur ekki í sér 

neina aðra prófun á afköstum 

knúningseiningar.― 

 4) Ákvæðum IV. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Í stað orðanna „losunar frá útblástursröri og losunar CO2― í lið 4.1.1.3.1. komi „losunar mengandi efna frá 

útblástursröri og losunar CO2―. 

b) Í stað orðanna „losun frá útblástursröri og losun CO2― í lið 4.1.1.3.1.1. komi „losun mengandi efna frá útblástursröri og 

losun CO2―. 

c) Í stað liðar 4.1.1.3.1.1.1.1.1. komi eftirfarandi:  

„Ef endingaraðferðin, sem sett er fram í 3. mgr. a í 23. gr. reglugerðar (ESB) nr. 168/2013 á við, skal reikna spillistuðla 

út frá prófunarniðurstöðum úr losunarprófun I upp að og með fullri kílómetrasöfnun, sem um getur í VII. viðauka A við 

reglugerð (ESB) nr. 168/2013, og í samræmi við línulegu reikniaðferðina, sem um getur í lið 4.1.1.3.1.1.1.1.2., sem 

leiðir af sér halla og jöfnuð gildi fyrir hvern efnisþátt losunar. Niðurstöður prófana á losun mengandi efna fyrir 

samræmi framleiðslu skulu reiknaðar út eftir formúlunni: 

Jafna 4-1: 

ef x ≤ b þá er y = a · x + b, 

ef x > b þá er y = x 

þar sem: 

a = hallagildi ákvarðað samkvæmt prófun V skv. V. viðauka A við reglugerð (ESB) nr. 168/2013, 

b = jafnað gildi ákvarðað samkvæmt prófun V skv. V. viðauka A við reglugerð (ESB) nr. 168/2013, 

x = niðurstöður úr prófun á losun mengandi efna (HC, CO, NOx, NMHC og PM, ef við á) á hvern efnisþátt losunar 

frá tilkeyrðu ökutæki (má í mesta lagi hafa farið 100 km frá upphafi framleiðslulínu) í mg/km 

Y = losunarniðurstöður vegna samræmi framleiðslu á hvern efnisþátt losunar mengandi efna í mg/km. Meðaltal 

niðurstaðna vegna samræmi framleiðslu skal vera lægra en mörk fyrir losun mengandi efna sem sett eru fram í 

VI. viðauka A við reglugerð (ESB) nr. 168/2013.―  

d) Í stað orðanna „losun gegnum útblástursrör eða CO2 losun― í lið 4.1.1.3.1.1.1.3. komi „losun mengandi efna frá 

útblástursröri og losun CO2―.  

e) Í stað orðanna „Losun gegnum útblástursrör og CO2 losun― í lið 4.1.1.3.1.1.2.2. komi „Losun mengandi efna frá 

útblástursröri og losun CO2―. 

f) Í stað orðanna „losunar gegnum útblástursrör og CO2 losunar― í lið 4.1.1.3.1.1.2.3. komi „losunar mengandi efna frá 

útblástursröri og losunar CO2―. 

g) Í stað „losunar frá útblástursröri og losunar CO2― í lið 4.1.1.3.2.1. komi „losunar mengandi efna frá útblástursröri og 

losunar CO2―. 

h) Í stað orðanna „marka losunar gegnum útblástursrör― í lið 4.1.1.3.2.3. komi „marka losunar mengandi efna frá 

útblástursröri―.  
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i) Í stað „Jafna 4-2:― í lið 4.1.1.3.2.4. komi „Jafna 4-3:―. 

j) Í stað orðanna „losun gegnum útblástursrör og CO2 losun― í lið 4.1.1.3.3.1. komi „losun mengandi efna frá 

útblástursröri og losun CO2―. 

k) Í stað orðanna „losun í gegnum útblástursrör og losun CO2― í lið 4.1.1.3.3.3. komi „losun mengandi efna frá 

útblástursröri og losun CO2―. 

l) Í stað „Jafna 4-3:― í lið 4.1.1.3.3.4. komi „Jafna 4-4:―. 

m) Í stað „Jafna 4-4:― í lið 4.1.1.3.3.6. komi „Jafna 4-5:―. 

n) Í stað orðanna „losunar frá útblástursröri og losunar CO2― í öðrum, þriðja og fimmta undirlið liðar 4.1.1.4. komi 

„losunar mengandi efna frá útblástursröri og losunar CO2―. 

 5) Ákvæðum VIII. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi liðir 1.1.1, 1.1.1.1 og 1.1.1.2 bætist við: 

„1.1.1. Ökutæki í flokkum L1e, L3e og L4e skulu uppfylla eftirfarandi almennar kröfur: 

1.1.1.1. Á ökutækjum skulu ekki vera neinir beittir, hvassir eða framstæðir hlutar sem vegna lögunar sinnar, stærðar, 

halla eða hörku auka hættu á slysi á fólki með tilheyrandi áverkum og slæmum skurðsárum þegar ökutækið 

lendir á eða strýkst við viðkomandi. Ökutæki skulu þannig hönnuð að hlutar og brúnir, sem óvarðir 

vegfarendur, s.s. gangandi vegfarendur, eru líklegir til að komast í snertingu við, ef slys verður, uppfylli 

kröfurnar í liðum 1–1.3.8. 

1.1.1.2. Öll snertanleg framskot eða brúnir sem eru gerðar úr eða hjúpaðar efni, t.d. mjúku gúmmíi eða mjúku plasti 

og eru með minna en 60 Shore A-hörku, teljast uppfylla kröfur í liðum 1.3–1.3.8. Mæling á hörku skal 

framkvæmd með efni sem komið er fyrir á ökutækinu eins og ráðgert er.― 

b) Í stað liða 1.1.2–1.1.3.2. komi eftirfarandi: 

„1.1.2. Sértæk ákvæði fyrir ökutæki í flokkum L1e, L3e, og L4e 

1.1.2.1. Ökutæki skulu metin í samræmi við ákvæði liða 1.2–1.2.4.1. 

1.1.2.2. Ef um er að ræða ökutæki sem eru búin einhvers konar burðarvirki eða þili sem ætlað er að loka af ökumann, 

farþega eða farangur, að hluta til eða að öllu leyti, eða til að hylja tiltekna íhluti ökutækis, getur 

framleiðandinn valið að fylgja frekar viðeigandi kröfum reglugerðar efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 

fyrir Evrópu nr. 26 (*), eins og mælt er fyrir um fyrir ökutækjaflokk M1, sem nær yfir annaðhvort tiltekna 

útstæða hluta eða allt ytra yfirborð ökutækisins. Í slíkum tilvikum skal huga sérstaklega að tilskildum geislum 

en ekki er nauðsynlegt að fylgjast með stærð útstæðra hurðarhúna, lama, þrýstihnappa og loftneta. 

Viðeigandi útstæðir hlutar, sem metnir eru í samræmi við þetta ákvæði, skulu auðkenndir með skýrum hætti í 

upplýsingaskjalinu og allt eftirstandandi ytra yfirborð skal uppfylla kröfurnar í liðum 1–1.3.8. 

  

(*) Stjtíð. ESB L 215, 14.8.2010, bls. 27. 

1.1.3. Sértæk ákvæði fyrir ökutæki í flokki L4e 

1.1.3.1. Þegar hliðarvagn er tengdur við bifhjól, annaðhvort varanlega eða þannig að hægt sé að losa hann frá, er 

rýmið á milli bifhjóls og hliðarvagns undanskilið matinu (sjá mynd 8-1).  
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Mynd 8-1 

Bifhjól í flokki L4e með hliðarvagn, séð ofan frá 

 

1.1.3.2. Ef hægt er að losa hliðarvagn frá bifhjóli þannig að hægt sé að nota bifhjólið án hans skal bifhjólið sjálft 

uppfylla kröfur um stök bifhjól í liðum 1–1.3.8.― 

c) Liðir 1.1.4–1.1.4.2 falli niður. 

d) Í stað liða 1.2.3–1.2.3.2. komi eftirfarandi: 

„1.2.3. Prófunarbúnaður skal færður frá framhluta ökutækis að afturhluta þess, með jöfnum hætti, báðum megin við 

það. Ef prófunarbúnaður kemst í snertingu við stýrisbúnað eða einhvern hluta sem festur er við hann, skal 

honum snúið frá þannig að fer í læsta stöðu en á sama tíma heldur prófunin áfram. Prófunarbúnaður skal vera 

í snertingu við ökutækið eða ökumanninn meðan á prófun stendur (sjá mynd 8-2). 

Mynd 8-2 

Hreyfisvæði prófunarbúnaðar 

 

1.2.3.1. Framhlið ökutækisins skal vera fyrsti snertipunktur og prófunarbúnaðinn skal færast á hlið út á við, eftir 

útlínu ökutækis og ökumanns, ef við á. Prófunarbúnaðurinn skal einnig geta færst inn á við á hraða sem er 

ekki meiri en hraðinn sem bakkað er á (þ.e. í 45° halla miðað við lengdarmiðjuplan ökutækis). 

1.2.3.2. Ef prófunarbúnaður kemst í beina snertingu við hendur og fætur ökumanns skal hann ýta þeim frá og það 

skal vera hægt að snúa, fella, beygja eða sveigja allar viðeigandi stoðir (t.d. fótstoðir) hindrunarlaust ef þær 

komast í snertingu við prófunarbúnaðinn og þær skulu metnar í öllum millistöðum.―  
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e) Í stað liðar 1.3.3.2 komi eftirfarandi: 

„1.3.3.2. Ef geisla er beitt á efri brún skal hann ekki vera stærri en 0,70 sinnum þykkt framrúðunnar eða vindhlífar 

eins og mælt er við efri brún þeirra.― 

f) Í stað liðar 1.3.5.2 komi eftirfarandi: 

„1.3.5.2. Geisli, sem er beitt á fremstu brún fremra aurbrettis, skal ekki vera stærri en 0,70 sinnum þykkt aurbrettis, 

eins og það er mælt við fremstu brún, (t.d. ef um er að ræða rúnnaðan kant á málmþynnubrúninni er þvermál 

kantsins metið sem viðeigandi þykkt).― 

g) Í lið 2.1.2.1.1. bætist eftirfarandi annar undirliður við: 

„Í samræmi við fyrsta undirlið má meta tiltekna hluti af þeim tegundum ökutækja sem um ræðir með notkun 

prófunarbúnaðar fyrir útstæða hluti (sjá 1. viðbæti) og meta skal eftirstandandi hluti með kúlu sem er 100 mm í 

þvermál (sjá reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 26). Í slíkum tilvikum skal huga 

sérstaklega að tilskildum geislum en ekki er nauðsynlegt að fylgjast með stærð hurðarhúna, lama, þrýstihnappa og 

loftneta sem skaga út.― 

 6) Ákvæðum IX. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Í stað liðar 2.2.1. komi eftirfarandi: 

„2.2.1. Framkvæma skal vökvaþrýstiprófun á innri þrýstingi geymisins og nota til þess aðskilda einingu fullbúna 

öllum fylgihlutum. Geymirinn skal fylltur með óeldfimum vökva sem hefur svipaðan eðlismassa og seigju og 

eldsneytið, sem er notað að jafnaði, eða með vatni. Eftir að allt samband við ytra umhverfið hefur verið rofið 

skal auka þrýstinginn smátt og smátt í gegnum eldsneytisleiðslu að hreyfli uns hlutfallslegum innri þrýstingi er 

náð, eins og tilgreint er í lið 1.2.9, og þessum þrýstingi skal viðhaldið í a.m.k. 60 sekúndur.― 

b) Í stað liðar 3.2.1. komi eftirfarandi: 

„3.2.1. Groppuprófunin, sem er hluti af prófun IV sem um getur í A-hluta V. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 

168/2013, án þess að tekið sé tillit til flæðismælinga vegna prófunar í samræmi við þennan viðauka, skal 

framkvæmd á nógu mörgum geymum að því er varðar prófunina í samræmi við liði 3.3–3.7.5.1. Sá heildartími 

sem formeðhöndlunin stendur yfir skal fela í sér forgeymslutíma sem er a.m.k. fjórar vikur og síðan átta vikna 

geymslutíma við stöðug skilyrði.― 

c) Í stað liðar 3.3.1. komi eftirfarandi: 

„3.3.1. Eldsneytisgeymir er fylltur að heildarnafnrúmmáli með blöndu af 50% vatni og 50% etýlenglýkóli eða með 

öðrum kælivökva sem tærir ekki efnið sem geymirinn er gerður úr og hefur frostmark sem er lægra en 243 ± 2 

K (–30 ± 2°C).  

Hitastig efnanna í eldsneytisgeymi meðan á prófun stendur skal vera 253 ± 2 K (–20 ± 2 °C). Geymirinn er 

kældur niður í samsvarandi umhverfishita. Eldsneytisgeymir getur einnig verið fylltur með hæfilega kældum 

vökva, að því tilskildu að hann sé látinn bíða við prófunarhitastig í a.m.k. klukkustund. 

Pendúll er notaður við prófunina. Högghluti pendúlsins skal vera í laginu eins og jafnhliða, þríhyrndur 

pýramídi með krappageisla sem er 3,0 mm við topp og brúnir. Massi pendúlsins sem hreyfist frjálst skal vera 

15 kg ± 0,5 kg og ekki skal beita minni orku á pendúlinn en sem nemur 30,0 J fyrir hvert högg á 

eldsneytisgeyminn. 

Tækniþjónusta skal velja þann fjölda staða á eldsneytisgeymi sem prófa skal og skulu þeir endurspegla 

staðsetningar þar sem áhætta þykir líkleg vegna uppsetningar geymisins og staðsetningar hans á ökutæki. Ekki 

skal taka tillit til hlífðarbúnaðar sem ekki er úr málmi en við mat á áhættu má taka tillit til röraramma eða 

grindar.  
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Notast má við fleiri en einn eldsneytisgeymi til að ljúka öllum höggum, að því tilskildu að groppuprófun hafi 

verið gerð á öllum geymum sem notast á við. 

Enginn vökvi skal leka í kjölfar eins höggs á neinum þeirra staða sem prófaðir eru.― 

d) Í stað liðar 3.4.1. komi eftirfarandi: 

„3.4.1. Eldsneytisgeymir er fylltur upp í heildarnafnrúmmál og prófunarvökvinn, sem notaður er, skal vera vatn við 

326 ± 2 K (53 ± 2 °C). Svo skal beita innri þrýstingi á geyminn, sem er jafn tvöföldum hlutfallslegum 

vinnsluþrýstingi (hönnunarþrýstingi), eða yfirþrýstingi sem er 30 kPa, hvort sem er hærra. Geymirinn skal 

vera lokaður og undir þrýstingi í a.m.k. fimm klukkustundir við umhverfishita sem er 326 ± 2 K (53 ± 2 °C). 

Eldsneytisgeymirinn skal ekki sýna nein merki um leka og skal ekki verða ónothæfur vegna einhverrar 

varanlegrar eða tímabundinnar aflögunar sem orðið getur. Taka skal tillit til sértækra uppsetningarskilyrða ef 

leggja á mat á afmyndun á geyminum.― 

e) Í stað liðar 3.5.1. komi eftirfarandi: 

„3.5.1. Sex hlutar fyrir prófun á togþoli sem hafa u.þ.b. sömu þykkt eru teknir á flötum eða næstum flötum fleti á 

alveg nýjum eldsneytisgeymi. Togþol þeirra og fjaðurmörk ákvarðast við 296 ± 2 K (23 ± 2 °C) við 

lengingarhraða sem nemur 50 mm/mín. Fengin gildi skulu borin saman við togþol og fjöðrunargildi sem fást 

úr svipuðum prófunum sem gerðar eru með því að nota eldsneytisgeymi sem búið er að framkvæma 

groppuprófun á. Efnið skal teljast samþykkt ef ekki munar meira en 25% á togþoli.― 

f) Í stað liðar 3.6.1. komi eftirfarandi: 

„3.6.1. Eldsneytisgeymir skal uppsettur á dæmigerðan hluta ökutækis og fylltur að 50% af heildarnafnrúmmáli með 

vatni við 293 ± 2 K (20 ± 2 °C). Prófunarhlutar, þ.m.t. eldsneytisgeymir, skulu uppsettir við umhverfishita sem 

nemur 343 ± 2 K (70 ± 2 °C) í 60 mínútur, eftir það skal eldsneytisgeymir ekki sýna nein merki um varanlega 

aflögun eða leka og skal vera í  fullkomlega nothæfu ástandi.― 

g) Í stað liðar 3.7.4.3 komi eftirfarandi: 

„3.7.4.3. Reikna skal út meðalbrunatíma (ACT) og meðalbrunalengd (ACL) ef ekkert sýnishorn af tíu sýnishornum 

eða ekki meira en eitt sýnishorn af tuttugu sýnishornum hefur brunnið upp að 100°mm markinu. 

Jafna 9-1:  

    (s) =∑∙

n

i=1

((ti − 30) (n))  

(aths.: n = fjöldi sýnishorna) 

Niðurstöður eru námundaðar upp eða niður að næsta fimm sekúndna bili. Þó skal ekki nota gildi 

meðalbrunatíma upp á 0 sekúndur. (þ.e. ef bruni varir frá því að vera styttri en 2 sekúndur og allt að 7 

sekúndur er meðalbrunatími 5 sekúndur, ef bruni varir á bilinu 8–12 sekúndur er meðalbrunatími 10 

sekúndur, ef bruni varir á bilinu 13–17 sekúndur er meðalbrunatími 15 sekúndur, o.s.frv.). 

Jafna 9-2: 

    (mm) =∑∙

n

i=1

((100 −   rennd lengdi) (n))  

(aths.: n= fjöldi sýnishorna)  



Nr. 31/794 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.5.2017 

 

 

Niðurstöður eru gefnar upp í tengslum við næsta 5°mm bil (þ.e. tilgreina skal „undir 5°mm― ef brunalengd 

er minni en 2°mm og því má aldrei gefa upp meðalbrunalengd upp á 0°mm). 

Þar sem eitt sýnishorn af 20 brennur upp, að eða umfram 100°mm markið, skal ganga út frá því að 

brunalengd þess sýnis (þ.e. gildið (100– óbrennd lengdi)) sé 100 mm. 

Jafna 9-3: 

n eða   aði b  na =
   

   
   
mm

s
 

Þetta gildi skal borið saman við kröfurnar sem mælt er fyrir um í liðum 3.7.5–3.7.5.1.― 

 7) Í stað liðar 1.6 í 1. viðbæti XI. viðauka komi eftirfarandi: 

„1.6. Hæð yfir jörð 

1.6.1. Til að mæla hæð ökutækis í flokki L yfir jörðu skal prófunarökutækið vera hlaðið raunmassa. 

1.6.2. Sem undantekning frá lið 1.6.1., í þeim tilgangi að mæla hæð ökutækja yfir jörðu sem eru í undirflokki L3e-AxE 

(x = 1, 2 eða 3, torfæruhjól á tveimur hjólum) eða í undirflokki L3e-AxT (x = 1, 2 eða 3, klifurhjól á tveimur 

hjólum), skal torfæruhjólið eða klifurhjólið, sem er til prófunar, vera hlaðið massa ökutækis sem er tilbúið til 

aksturs. 

1.6.3. Öll fjöðrunarkerfi, sem hafa sjálfvirka stillingu eða hægt er að stilla handvirkt og eru uppsett á ökutæki og geta 

hugsanlega orsakað breytilega hæð yfir jörðu, skulu vera í lægstu stillingu sem gerir minnstu fjarlægð milli ökutækis 

og jarðflatar mögulega. 

1.6.4. Stysta fjarlægð á milli jarðflatar og lægsta fasta punktar ökutækis skal mæld á milli ása og undir ásum, ef við á, í 

samræmi við 1. viðbæti við II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB (*). Þessi minnsta 

mælifjarlægð skal teljast hæð ökutækis yfir jörðu. 

  

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

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

(rammatilskipun) (Stjtíð. ESB L 263, 9.10.2007, bls. 1).― 

 8) Ákvæðum XII. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Í stað töflu 12-1 í lið 2.2.2. komi eftirfarandi: 

„Tafla 12-1 

Innbyggt greiningarkerfi í II. áfanga og tengdar kröfur í liðum þessa viðauka sem og 1. viðbætis 

Atriði Liðir í þessum viðauka sem og 1. viðbæti 

Almenn viðmið um óvirkni að því er varðar greiningu á skerðingu í 

innbyggðu greiningarkerfi í II. áfanga 

3.2.1.1. 

Vöktun hvarfakúts 3.3.2.1., 3.3.3.1. 

Skilvirkni- og streymisvöktun útblásturshringrásar 3.3.3.4. 

Vöktun á frammistöðu við notkun annar undirliður liðar 3.3 í 1. viðbæti, 4. 

liður 1. viðbætis 

Almennar kröfur um innbyggð greiningarkerfi í áfanga II liður 3.3. í 1. viðbæti 
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Atriði Liðir í þessum viðauka sem og 1. viðbæti 

Greining miskveikingar 3.2.2., 3.3.2.2., 3.5.3., 3.6.2., 3.7.1., 

3.1.2. í 1. viðbæti 

Vöktun eftirmeðferðarkerfis fyrir NOx 3.3.3.5., 3.3.3.6. 

Vöktun á afturför í virkni súrefnisskynjara 3.3.2.3. 

Vöktun agnasíu 3.3.3.2. 

Vöktun á losun efnisagna 3.3.2.5.― 

b) Í stað liða 3.2.2.1. og 3.2.2.1. komi eftirfarandi: 

„3.2.2.1. Framleiðendur geta samþykkt hærri hundraðshluta bilanaviðmiðana fyrir miskveikingar en þær sem eru 

tilgreindar af viðurkenningaryfirvöldum þegar um sérstakan hreyfilhraða og álagsskilyrði er að ræða og hægt 

er að sýna viðurkenningaryfirvöldum fram á að greining út frá færri miskveikingum myndi vera óáreiðanleg. 

Miskveiking er, að því er varðar vöktun innbyggða greiningarkerfisins, sá hundraðshluti miskveikinga 

miðað við heildarkveikingafjölda (sem framleiðandi gefur upp) sem myndi orsaka losun mengunarefna yfir 

mörkum innbyggða greiningarkerfisins, sem tilgreind eru í B-hluta VI. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 

168/2013, eða sá hundraðshluti sem gæti orsakað ofhitun hvarfakúts eða -kúta, sem aftur myndi valda 

óbætanlegu tjóni. 

3.2.2.2. Þegar framleiðandi getur sýnt yfirvaldi fram á að greining stærri hundraðshluta miskveikinga sé enn ekki 

framkvæmanleg eða að ekki sé hægt að greina miskveikingu af öðrum völdum (t.d. erfiðum vegskilyrðum, 

gírskiptingum, skilyrðum eftir ræsingu hreyfils, o.s.frv.) má aftengja vöktunarkerfi fyrir miskveikingar þegar 

um slík skilyrði er að ræða.― 

c) Í stað síðasta málsliðar í lið 3.6 komi eftirfarandi: 

„Einnig skal vera fyrir hendi bilanakóði í þeim tilvikum sem um getur í liðum 3.3.5 og 3.3.6.― 

d) Í stað liðar 3.6.1. komi eftirfarandi: 

„Sú vegalengd sem ökutækinu hefur verið ekið síðan bilanavísirinn fór í gang skal vera aðgengileg á hverjum tíma í 

gegnum raðtengið á staðlaðri greiningartengingu. Með undanþágu fyrir ökutæki, sem búin eru vélrænum 

kílómetramæli sem ekki getur sent ílag í rafstýrieiningu, þ.m.t. ökutæki sem eru búin samfelldri stiglausri skiptingu, 

sem getur ekki sent nákvæmt ílag í rafstýrieiningu, má skipta „ekinni vegalengd― út fyrir „starfrækslutíma hreyfils― og 

skal það aðgengilegt öllum stundum með raðtengi í staðlaðri greiningartengingu.― 

e) Í stað liða 4.3. og 4.4. komi eftirfarandi:: 

„4.3. Í sanngreindri röð ágalla skal fyrst sanngreina ágalla er varða liði 3.3.2.1., 3.3.2.2. og 3.3.2.3. fyrir 

rafkveikjuhreyfla og liði 3.3.3.1., 3.3.3.2. and 3.3.3.3. fyrir þjöppukveikjuhreyfla. 

4.4. Fyrir eða við gerðarviðurkenningu skal ekki leyfa neina ágalla, með tilliti til krafna í 3. lið 1. viðbætis, að 

undanskildum kröfunum sem mælt er fyrir um í lið 3.11. í 1. viðbæti.― 

f) Eftirfarandi liður 4.7. bætist við: 

„Viðmiðanirnar fyrir hóp ökutækja í töflu 11-1 í lið 3.1. XI. í viðauka reglugerðar (ESB) nr. 134/2014, að því er varðar 

prófun VIII, skulu einnig gilda um kröfurnar fyrir virk innbyggð greiningarkerfi sem settar eru fram í þessum viðauka.―  
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g) Í stað liðar 3.13. í 1. viðbæti komi eftirfarandi: 

„Þar til Alþjóðlegu staðlasamtökin (ISO) eða Staðlasamtök Evrópu (CEN) hafa samþykkt og birt staðlað tengildi fyrir 

ökutæki í flokki L og vísun í þann tæknistaðal er höfð með í þessari reglugerð er heimilt að setja upp annað tengildi, að 

beiðni framleiðanda ökutækis. Ef annað tengildi er uppsett skal framleiðandi ökutækis láta framleiðendum 

prófunarbúnaðar í té upplýsingar um tengipinnastillingu ökutækisins án endurgjalds. Framleiðandi ökutækis skal 

útvega millistykki sem gerir kleift að tengjast almennu skönnunartæki. Slíkt millistykki skal vera af fullnægjandi 

gæðum fyrir faglega notkun á verkstæði. Óski þeir eftir því skulu allir sjálfstæðir rekstraraðilar fá slíkt millistykki á 

jafnréttisgrundvelli. Framleiðendur mega innheimta sanngjarnt og hóflegt gjald fyrir þetta millistykki, að teknu tilliti til 

viðbótarkostnaðar fyrir viðskiptavininn við þetta val framleiðanda. Tengildið og millistykkið mega ekki innihalda 

sérstaka hönnunarþætti sem myndu krefjast sanngreiningar eða vottunar áður en notkun hefst eða takmarka skipti á 

gögnum um ökutæki þegar almennt skönnunartæki er notað.― 

h) Í stað orðanna „Búnaður virkur/búnaður til staðar― í töflu Ap2-1 í lið 2.1. í 2. viðbæti komi „Búnaður ekki 

virkur/búnaður ekki til staðar―. 

i) Í stað liðar 2.6.2. í 2. viðbæti komi eftirfarandi: 

„2.6.2. vöktun á einhverjum þáttum, sem skráðir eru í töflu Ap2-1, sé í eðli sínu ekki möguleg og að leyfi vegna ágalla 

hafi verið veitt fyrir þennan ófullnægjandi vaktara. Ítarlegur, tæknilegur rökstuðningur fyrir því að slík vöktun 

innbyggða greiningarkerfisins sé ekki möguleg skal koma fram í upplýsingamöppu.― 

 9) Eftirfarandi liður 1.4 bætist við í XIII. viðauka: 

„1.4. Fara má yfir hámarksþrýstinginn, sem um getur í liðum 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. og 1.3.1., meðan á prófun stendur, í 

samkomulagi við framleiðanda.― 

10) Í stað liðar 1.5.1.5.1. í XIV. viðauka komi eftirfarandi: 

„1.5.1.5.1. Merkið skal vera sýnilegt á öllum fletinum innan eftirfarandi fjögurra plana: 

— tveimur lóðréttum plönum sem snerta hvort sína hliðarbrún merkisins og mynda horn sem mælist 30° út á 

við, til vinstri og til hægri, miðað við lengdarplan ökutækisins, sem er samsíða lengdarmiðjuplani 

ökutækisins og gengur í gegnum miðju plötunnar, 

— plani sem snertir efri brún merkisins og myndar horn sem mælist 15° upp á við miðað við lárétt plan, 

— lárétta planinu í gegnum neðri brún merkisins.― 

11) Eftirfarandi liður 2.3.5.1. bætist við í XVI. viðauka: 

„2.3.5.1. Þrátt fyrir liði 1.2.1. og 2.3.5. má hliðarstandari á ökutækjum í flokki L3e-A1E, L3e-A2E, L3e-A3E, L3e-A1T, 

L3e-A2T eða L3e-A3T þó sveiflast sjálfkrafa aftur þegar hliðarstandara er ekki haldið uppi eða hann studdur af 

einstaklingi.― 
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III. VIÐAUKI 

Breytingar á framseldri reglugerð (ESB) nr. 134/2014 

Viðaukunum við framselda reglugerð (ESB) nr. 134/2014 er breytt sem hér segir: 

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

a) Í stað liða 4.5.5.2.1.1. and 4.5.5.2.1.2. komi eftirfarandi: 

„4.5.5.2.1.1. Þrep 1 — Útreikningur á skiptingarhraða 

Hraði við skiptingu upp (v1→2 og vi→i+1) í km/klst. meðan á hröðun stendur skal reiknaður út með 

eftirfarandi formúlum: 

Jafna 2-3: 

v1 2 = *(0,5753 × e 
(−1, ×

  
  

)
− 0,1) × (s − nid e) + nid e+ ×

1

ndv1
 

Jafna 2-4: 

vi i−1 = *(0,5753 × e 
(−1, ×

  
  
)
) × (s − nid e) + nid e+ ×

1

nd i  
, i = 2 til ng 1 

þar sem: 

„i― er númer gírs (≥ 2) 

„ng― er heildarfjöldi gíra áfram 

„Pn― er nafnafl í kW 

„mk― er viðmiðunarmassi í kg 

„nidle― er hraði í lausagangi í mín-1 

„s― er nafnsnúningshraði í mín-1 

„ndvi― er hlutfall á milli snúningshraða í mín-1 og hraða ökutækis í km/klst. í gír „i― 

4.5.5.2.1.2. Hraði við skiptingu niður (vi→i–1) í km/klst. við akstur og þegar verið er að hægja á í gírum 4 til ng skal 

reiknaður út með eftirfarandi formúlu: 

Jafna 2-5: 

vi i−1 = *(0,5753 × e 
(−1, ×

  
  
)
) × (s − nid e) + nid e+ ×

1

nd i  
, i = 4 til ng 

þar sem: 

i er númer gírs (≥ 4) 

ng er heildarfjöldi gíra áfram 

Pn er nafnafl í kW 

mk er viðmiðunarmassi í kg 

nidle er hraði í lausagangi í mín-1 

s er nafnsnúningshraði í mín-1 

ndvi-2 er hlutfall á milli snúningshraða í mín-1 og hraða ökutækis í km/klst. í gír „i–2―  
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Hraði við skiptingu úr 3. gír niður í 2. gír (v3→2) skal reiknaður út með eftirfarandi jöfnu: 

Jafna 2-6: 

v3 2 = *(0,5753 × e 
(−1, ×

  
  

)
− 0,1) × (s − nid e) + nid e+ ×

1

ndv1
 

þar sem: 

Pn er nafnafl í kW 

mk er viðmiðunarmassi í kg 

nidle er hraði í lausagangi í mín-1 

s er nafnsnúningshraði í mín-1 

ndv1 er hlutfall á milli snúningshraða í mín-1 og hraða ökutækis í km/klst. í gír 1 

Hraði við skiptingu úr 2. gír niður í 1. gír (v2→1) skal reiknaður út með eftirfarandi jöfnu: 

Jafna 2-7: 

v2 1 = [0,03 × (s − nid e) + nid e] ×
1

ndv2
 

þar sem: 

ndv2 er hlutfall á milli snúningshraða í mín-1 og hraða ökutækis í km/klst. í gír 2 

Þar sem fasar með jöfnum hraða eru skilgreindir með fasavísi gæti smáægilegar hraðabreytingar átt sér stað 

og það gæti verið viðeigandi að skipta um gír. Hraði við skiptingu upp (v1→2, v
2→3 og vi→i+1) í km/klst. á 

meðan á hröðun stendur skal reiknaður út með eftirfarandi jöfnum: 

Jafna 2-7a: 

v1 2 = [0,03 × (s − nid e) + nid e] ×
1

ndv2
 

Jafna 2-8: 

v2 3 = *(0,5753 × e 
(−1, ×

  
  

)
− 0,1) × (s − nid e) + nid e+ ×

1

ndv1
 

Jafna 2-9: 

vi i 1 = *(0,5753 × e 
(−1, ×

  
  
)
) × (s − nid e) + nid e+ ×

1

nd i  
, i = 3 til ng―. 

b) Í stað liða 6.1.1.4.2. –6.1.1.4.7. komi eftirfarandi: 

„6.1.1.4.2. Vetniskolefni (HC) 

Massi óbrennds vetniskolefnis, sem losað er í gegnum útblástursrör ökutækis meðan á prófun stendur, skal 

reiknaður út með eftirfarandi formúlu: 

Jafna 2-33: 

   =
1

S
∙  ∙ dHC ∙

HC 

10 
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þar sem: 

HCm er massi vetniskolefna sem losuð eru við prófunina, í mg/km, 

S er vegalengdin sem er skilgreind í lið 6.1.1.3., 

V er heildarrúmmál sem er skilgreint í lið 6.1.1.4.1., 

dHC er eðlismassi vetniskolefna við viðmiðunarhitastig og þrýsting (273,2 K og 101,3 kPa), 

dHC = 0,631 · 103 mg/m3 fyrir bensín (E5) (C1H1,89O0,016), 

 = 932 · 103 mg/m3 fyrir etanól (E85) (C1H2,74O0,385), 

 = 622 · 103 mg/m3 fyrir dísilolíu (B5) (C1H1,89O0,005), 

 = 649 · 103 mg/m3 fyrir fljótandi jarðolíugas (C1H2,525), 

 = 714 · 103 mg/m3 fyrir jarðgas/lífgas (C1H4), 

 = 
 ,104∙A 136

1 524,152−0,5 3∙A
∙ 106 

mg/m3 fyrir blöndu vetnis og jarðgass (með (A = magn jarðgass/lífmetans í 

blöndunni) gefið upp í (% rúmmáls)). 

HCc er styrkur þynntu lofttegundanna, gefinn upp í milljónarhlutum (ppm) kolefnisjafngilda (t.d. styrkur 

própans margfaldaður með þremur), leiðréttur með hliðsjón af þynningarlofti með eftirfarandi jöfnu: 

Jafna 2-34: 

  c =   e −   d ∙ (1 −
1

 i 
) 

þar sem: 

HCe er styrkur vetniskolefna, gefinn upp í milljónarhlutum kolefnisjafngilda, í sýni þynntra lofttegunda sem 

er safnað í sekk (-i) A, 

HCd er styrkur vetniskolefna, gefinn upp í milljónarhlutum kolefnisjafngilda, í sýni þynntra lofttegunda sem 

safnað er í sekk (-i) B, 

DiF er reiknistuðullinn sem er skilgreindur í lið 6.1.1.4.7. 

Styrkur vetniskolefna, annarra en metans, skal reiknaður á eftirfarandi hátt: 

Jafna 2-35: 

CNMHC = CTHC – (Rf CH4 · CCH4) 

þar sem: 

CNMHC = leiðréttur styrkur NMHC í þynntu útblásturslofti, gefinn upp í milljónarhlutum  kolefnisjafngilda, 

CTHC = styrkur heildarmagns vetniskolefna (THC) í þynntu útblásturslofti, gefinn upp í milljónarhlutum 

kolefnisjafngilda og leiðréttur sem nemur magni THC í þynningarloftinu, 

CCH4 = styrkur metans (CH4) í þynntu útblásturslofti, gefinn upp í milljónarhlutum kolefnisjafngilda og 

leiðréttur sem nemur magni CH4 í þynningarloftinu, 

Rf CH4 er svörunarstuðull logajónunarnema við metani eins og skilgreint er í lið 5.2.3.4.1.  
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6.1.1.4.3. Kolsýringur (CO) 

Massi kolsýrings sem losaður er í gegnum útblástursrör ökutækis meðan á prófun stendur skal reiknaður út 

með eftirfarandi formúlu: 

Jafna 2-36: 

   =
1

 
∙  ∙ dC ∙

  C
106

 

þar sem: 

COm er massi kolsýrings sem losaður er við prófunina, í mg/km, 

S er vegalengdin sem er skilgreind í lið 6.1.1.3., 

V er heildarrúmmálið sem er skilgreint í lið 6.1.1.4.1., 

dCO er eðlismassi kolsýrings, dCO = 1,25 106 mg/m3 við viðmiðunarhitastig og -þrýsting (273,2 K og 101,3 

kPa), 

COc er styrkur þynntu lofttegundanna, gefinn upp í milljónarhlutum (ppm) kolsýrings, leiðréttur með 

hliðsjón af þynningarlofti með eftirfarandi jöfnu: 

Jafna 2-37: 

  c =   e −   d ∙ (1 −
1

 i 
) 

þar sem: 

COe er styrkur kolsýrings, gefinn upp í milljónarhlutum, í sýni þynntra lofttegunda sem er safnað í sekk (-i) 

A, 

COd er styrkur kolsýrings, gefinn upp í milljónarhlutum, í sýni þynningarlofts sem er safnað í sekk (-i) B, 

DiF er reiknistuðullinn sem er skilgreindur í lið 6.1.1.4.7. 

6.1.1.4.4. Köfnunarefnisoxíð (NOx) 

Massi köfnunarefnisoxíða, sem losuð eru í gegnum útblástursrör ökutækis meðan á prófun stendur, skal 

reiknaður út með eftirfarandi formúlu: 

Jafna 2-38: 

N   =
1

 
∙  ∙ d   ∙

N  c ∙   
106

 

þar sem: 

NOxm er massi köfnunarefnisoxíða, sem losuð eru við prófunina, í mg/km, 

S er vegalengdin sem er skilgreind í lið 6.1.1.3., 

V er heildarrúmmálið sem er skilgreint í lið 6.1.1.4.1., 

d    er eðlismassi köfnunarefnisoxíða í útblásturslofti, ef gert er ráð fyrir að þau séu í formi 

köfnunarefniseinoxíðs, d   = 2,05 · 106) mg/m3 við viðmiðunarhitastig og -þrýsting (273,2 K og 101,3 kPa),  
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NOxc er styrkur þynntu lofttegundanna, gefinn upp í milljónarhlutum (ppm), leiðréttur með hliðsjón af 

þynningarlofti með eftirfarandi jöfnu: 

Jafna 2-39: 

N  c = N  e − N  d ∙ (1 −
1

 i 
) 

þar sem: 

NOxe er styrkur köfnunarefnisoxíða, gefinn upp í milljónarhlutum köfnunarefnisoxíða, í sýni þynntra 

lofttegunda sem er safnað í sekk (-i) A, 

NOxd er styrkur köfnunarefnisoxíða, gefinn upp í milljónarhlutum köfnunarefnisoxíða, í sýni þynntra 

lofttegunda sem er safnað í sekk (-i) B, 

DiF er reiknistuðullinn sem er skilgreindur í lið 6.1.1.4.7. 

Kh er rakaleiðréttingarstuðull, reiknaður út með eftirfarandi formúlu: 

Jafna 2-40: 

  =
1

1 − 0,0329 ∙ ( − 10,7)
 

þar sem: 

H er algildisrakinn, í g af vatni á kg af þurru lofti: 

Jafna 2-41: 

 =
6,2111 ∙  ∙ Pd

Pa − Pd ∙
 
100

 

þar sem: 

U er rakinn í hundraðshlutum, 

Pd er mettaður þrýstingur vatns við prófunarhitastigið í kPa, 

Pa er loftþrýstingur, gefinn upp í kPa. 

6.1.1.4.5. Massi efnisagna 

Losun agna Mp (mg/km) er reiknuð út með eftirfarandi jöfnu: 

Jafna 2-42: 

 p =
(  i +  ep) ∙ Pe

 ep ∙ d
 

þar sem útblásturslofti er loftað út fyrir utan rörið, 

Jafna 2-43: 

 p =
  i ∙ Pe
 ep ∙  

 

þar sem útblástursloft er leitt aftur inn í rörið,  
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þar sem: 

Vmix = rúmmál V þynnts útblásturslofts við staðalskilyrði, 

Vep = rúmmál útblásturslofts sem streymir í gegnum agnasíu við staðalskilyrði, 

Pe = agnamassi sem safnast í síu (-r), í mg, 

S = er vegalengdin sem er skilgreind í lið 6.1.1.3., 

Mp = losun agna í mg/km. 

Þar sem notast hefur verið við leiðréttingu fyrir bakgrunnsgildi agna úr þynningarkerfinu skal þetta ákvarðast 

í samræmi við lið 5.2.1.5. Í því tilviki skal reikna út massa agna (mg/km) sem hér segir: 

Jafna 2-44: 

 p = [
Pe
 ep

− (
Pa
 ap

∙ (1 −
1

 i 
))] ∙

(  i +  ep)

d
 

þar sem útblásturslofti er loftað út fyrir utan rörið, 

Jafna 2-45: 

 p = [
Pe
 ep

− (
Pa
 ap

∙ (1 −
1

 i 
))] ∙

  i 
d

 

þar sem útblástursloft er leitt aftur inn í rörið, 

þar sem: 

Vap = rúmmál lofts í rörinu sem streymir í gegnum bakgrunnsagnasíu við staðalskilyrði, 

Pa = agnamassi sem safnast í bakgrunnssíu (-r), 

DiF er reiknistuðullinn sem er skilgreindur í lið 6.1.1.4.7. 

Ef beiting bakgrunnsleiðréttingar leiðir til neikvæðs agnamassa (í mg/km) telst niðurstaðan vera núll mg/km 

agnamassi. 

6.1.1.4.6. Koltvísýringur (CO2) 

Massi koltvísýrings, sem losaður er í gegnum útblástursrör ökutækis meðan á prófun stendur, skal reiknaður 

út með eftirfarandi formúlu: 

Jafna 2-46: 

  2 =
1

 
∙  ∙ dC  ∙

  2c
102

 

þar sem: 

CO2m er massi koltvísýrings, sem losaður er í prófunarhlutanum, í g/km, 

S er vegalengdin sem er skilgreind í lið 6.1.1.3.,  
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V er heildarrúmmálið sem er skilgreint í lið 6.1.1.4.1., 

dC   er eðlismassi kolsýrings, dC  = 1,964 ∙ 103 g/m3 við viðmiðunarhitastig og -þrýsting (273,2 K og  

101,3 kPa), 

CO2c er styrkur þynntu lofttegundanna, gefinn upp í hundraðshlutum koltvísýringsígilda, leiðréttur með 

hliðsjón af þynningarlofti með eftirfarandi jöfnu: 

Jafna 2-47: 

  2c =   2e −   2d × (1 −
1

 i 
) 

þar sem: 

CO2e er styrkur koltvísýrings, gefinn upp í milljónarhlutum, í sýni þynntra lofttegunda sem er safnað í sekk  

(-i) A, 

CO2d er styrkur koltvísýrings, gefinn upp í milljónarhlutum, í sýni þynntra lofttegunda sem er safnað í sekk  

(-i) B, 

DiF er reiknistuðullinn sem er skilgreindur í lið 6.1.1.4.7. 

6.1.1.4.7. Þynningarstuðull (DiF): 

Þynningarstuðull er reiknaður út með eftirfarandi hætti: 

Fyrir hverja tegund viðmiðunareldsneytis, nema vetni: 

Jafna 2-48: 

 i =
 

 C  + ( HC +  C ) ∙ 10
−4  

Fyrir eldsneyti með samsetninguna CxHyOz, er almenna formúlan: 

Jafna 2-49: 

 = 100 ∙
 

 +
y
2
+ 3,76 ∙ ( +

y
4
−
 
2
)
  

Fyrir H2NG er formúlan: 

Jafna 2-50: 

 =
65,4 ∙  

4,922 ∙  + 195,84
  

Fyrir vetni er þynningarstuðull reiknaður út með eftirfarandi hætti: 

Jafna 2-51: 

 i =
 

 H  −  H  −DA +  H ∙ 10
−4  
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Fyrir viðmiðunareldsneyti í X. viðbæti eru gildi „X― eftirfarandi: 

Tafla 1-8 

Stuðull „X― í formúlum til að reikna út þynningarstuðul 

Eldsneyti X 

Bensín (E5) 13,4 

Dísilolía (B5) 13,5 

LPG 11,9 

Jarðgas/lífmetan 9,5 

Etanól (E85) 12,5 

Vetni 35,03 

Í þessum jöfnum merkir: 

 C   = styrkur koltvísýrings í þynntu útblásturslofti í sýnatökusekk, gefinn upp sem hundraðshlutfall 

miðað við rúmmál, 

CHC = styrkur vetniskolefna í þynntu útblásturslofti í sýnatökusekk, gefinn upp sem milljónarhluti 

kolefnisjafngilda, 

CCO = styrkur kolsýrings í þynntu útblásturslofti í sýnatökusekk, gefinn upp sem milljónarhluti, 

 H   = styrkur vatns í þynntu útblásturslofti í sýnatökusekk, gefinn upp sem hundraðshlutfall miðað við 

rúmmál, 

 H  −DA = styrkur vatns í lofti sem er notað til þynningar, gefinn upp sem hundraðshlutfall miðað við 

rúmmál, 

 H  = styrkur vetnis í þynntu útblásturslofti í sýnatökusekk, gefinn upp sem milljónarhluti, 

A = magn jarðgass/lífmetans í blöndu vetnis og jarðgass gefið upp sem hundraðshlutfall miðað við 

rúmmál.― 

c) Í stað orðanna „Vægi niðurstaðna úr prófunarlotum í reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 

40 og reglugerð nr. 47― í lið 6.1.1.5.1.1. komi „Vægi niðurstaðna úr prófunarlotum í ECE R40 og ECE R47―. 

d) Í stað línunnar, sem varðar táknið „DF― í töflu Ap1-1 í 1. viðbæti, komi eftirfarandi: 

„DiF Þynningarstuðull —― 

e) Í stað annars málsliðar í lið 1.1. í 2. viðbæti komi eftirfarandi: 

„Forskriftir fyrir eldsneyti í þessum viðbæti eru í samræmi við forskriftir fyrir viðmiðunareldsneyti í 10. viðauka við 

reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83, 4. endurskoðun (*). 

  

(*) Stjtíð. ESB L 42, 12.2.2014, bls. 1.―  
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f) Í stað liðar 3.2.1.3. í 11. viðbæti komi eftirfarandi: 

„3.2.1.3. Staða valrofa fyrir notkunarham skal vera samkvæmt töflu Ap11-2. 

Tafla Ap11-2 

Uppflettitafla til að ákvarða skilyrði A eða B með hliðsjón af ólíkum útfærslum blendingsökutækja og 

af stöðu valrofa fyrir blendingsham 

 Blendingshamir -› 

— Eingöngu 

rafknúið 

— Blandað 

— Eingöngu 

eldsneytisknúið 

— Blandað 

— Eingöngu 

rafknúið 

— Eingöngu 

eldsneytisknúið 

— Blandað 

— Fjölknúinn 

hamur n (1) 

— Fjölknúinn 

hamur m (1) 

Hleðsluástand 

rafgeymis 

 Rofi stilltur Rofi stilltur Rofi stilltur Rofi stilltur 

Skilyrði A 

Full hleðsla 

Blandað Blandað Blandað Blendingshamur 

með mestri 

rafmagnsnotkun 

(2) 

Skilyrði B 

Lágmarks 

hleðsluástand 

Blandað Eldsneytisknúið Eldsneytisknúið Hamur með 

mestri 

eldsneytisnotkun 

(3) 

(1) Svo sem fyrir: kappakstur, sparakstur, akstur í þéttbýli, akstur í dreifbýli o.s.frv.  

(2) Blendingshamur með mestri rafmagnsnotkun: sá blendingshamur sem hægt er að sýna fram á að hafi mestu 

raforkunotkun allra þeirra blendingshama sem hægt er að velja um þegar prófað er í samræmi við skilyrði A í 4. lið 

10. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 101, sem komið er á með hliðsjón 

af upplýsingum sem framleiðandi veitir og í samráði við tækniþjónustuna. 

(3) Blendingshamur með mestri eldsneytisnotkun: sá blendingshamur sem hægt er að sýna fram á að hafi mestu 

eldsneytisnotkun allra þeirra blendingshama sem hægt er að velja um þegar prófað er í samræmi við skilyrði B í 4. 

lið 10. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 101, sem komið er á með 

hliðsjón af upplýsingum sem framleiðandi veitir og í samráði við tækniþjónustuna.― 

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

a) Ákvæðum 2. viðbætis er breytt sem hér segir: 

 i. Eftirfarandi málsliður bætist við í lið 1.1.: 

„Til að uppfylla kröfurnar, sem settar eru fram í reglugerð (ESB) nr. 168/2013 í tengslum við prófun á losun við 

uppgufun, skal aðeins prófa ökutæki í (undir-)flokkum L3e, L4e, L5e, L6e-A og L7e-A.― 

ii. Í stað „301,2 ± 2 K (28 ± 5 °C)― í lið 4.4. komi „301,2 ± 5 K (28 ± 5 °C)―. 

b) Ákvæðum 3. viðbætis er breytt sem hér segir: 

 i. Í stað fyrsta málsliðar í lið 4.4.1. komi eftirfarandi: 

„Hitunarkerfi eldsneytisgeymis skal samanstanda af a.m.k. tveimur aðskildum varmagjöfum með tveimur 

hitastýringum.― 

ii. Í lið 4.7.2. komi orðin „4. viðbæti― í stað „1. viðbæti―.  
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iii. Í stað liðar 5.2.3. komi eftirfarandi: 

„5.2.3. Ökutækinu er lagt á prófunarsvæði í lágmarkstíma sem tilgreindur er í töflu Ap3-1. 

Tafla Ap3-1 

SHED-prófun — lágmarks- og hámarkstímabil til að koma á varmajafnvægi 

Slagrými hreyfils Lágmark (klst.) Hámark (klst.) 

< 170 cm3 6 36 

170 cm3 ≤ slagrými hreyfils < 280 cm3 8 36 

≥ 280 cm3 12 36― 

iv. Í stað liða 5.3.1.5. og 5.3.1.6. komi eftirfarandi: 

„5.3.1.5.  Hita má eldsneyti og gufu með tilbúnum hætti uns það hefur náð byrjunarhitastigi sem er annars vegar 

288,7 K (15,5 °C) og hins vegar 294,2 K (21,0 °C) ± 1 K. Fyrir gufu má nota byrjunarhitastig upp að 5 °C 

yfir 21,0 °C. Í þessu ástandi má ekki hita gufuna við upphaf sólarhringsprófunarinnar. Þegar hitastig 

eldsneytis hefur verið hækkað í 5,5 °C undir hitastigi gufunnar, með því að fara eftir fallinu Tf, skal fylgja 

eftirstandandi hitaferli gufu. 

5.3.1.6. Um leið og hitastig eldsneytis nær 14,0 °C skal: 

1) koma eldsneytisáfyllingarstút (-um) fyrir, 

2) slökkva á blásurum, ef ekki er þegar búið að slökkva á þeim, 

3) loka og innsigla dyr klefans. 

Um leið og hitastig eldsneytis nær 15,5 °C ± 1 °C skal halda prófunaraðferðinni áfram eins og hér segir: 

a) mæla skal styrk vetniskolefnis, loftþrýsting og hitastig til að fá upphaflegar niðurstöður fyrir CHC, i, Pi 

og Ti fyrir prófun á upphitun geymisins, 

b) hefja skal línulega upphitun sem nemur 13,8 °C eða 20 °C ± 0,5 °C á 60 ± 2 mínútna tímabili. Hitastig 

eldsneytis og eldsneytisgufu við hitun skal vera í samræmi við fallið hér að neðan innan ± 1,7 °C eða 

næstu mögulegu virkni eins og lýst er í lið 4.4.: 

Fyrir óvarða tegund eldsneytisgeyma: 

Jöfnur B.3.3-1 

Tf = 0,3333 · t + 15,5 °C 

Tv = 0,3333 · t + 21,0 °C 

Fyrir varða tegund eldsneytisgeyma: 

Jöfnur B.3.3-2 

Tf = 0,2222 · t + 15,5 °C 

Tv = 0,2222 · t + 21,0 °C  
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þar sem: 

Tf = kjörhitastig eldsneytis (°C), 

Tv = kjörhitastig gufu (°C), 

t = tíminn frá upphafi upphitunar geymis í mínútum.― 

c) Ákvæðum viðbætis 3.2 er breytt sem hér segir: 

 i. Í stað 2. liðar komi eftirfarandi: 

„2. Öldrun kolahylkis 

Mynd Ap3.2-1 

Skýringarmynd fyrir gasflæði og op í kolahylki 

 

Kolahylki, sem er dæmigert fyrir knúningshóp ökutækisins, eins og sett er fram í XI. viðauka, skal valið sem 

prófunarhylki og merkt í samráði við viðurkenningaryfirvald og tækniþjónustu.― 

ii. Í stað liðar 3.1. komi eftirfarandi: 

„3.1. Endingarprófun skal virkja stjórnloka, kapla og tengi, eftir atvikum, og vera dæmigerð fyrir starfræksluskilyrði 

þessara hluta á endingartíma ökutækisins ef það er notað við eðlileg skilyrði og fært til þjónustuskoðunar í 

samræmi við tilmæli framleiðanda. Líta má á heildarvegalengd og starfræksluskilyrði fyrir endingarprófun V 

sem dæmigerða fyrir endingartíma ökutækisins.― 

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

a) Í stað liðar 3.1.2 komi eftirfarandi: 

„3.1.2. Framkvæma skal fjölda losunarprófana I meðan á söfnunarfasa stendur fyrir alla vegalengdina með sömu tíðni 

og sama fjölda og í prófunaraðferð I, sem framleiðandi velur, og þannig að tækniþjónusta og 

viðurkenningaryfirvald telji fullnægjandi. Niðurstöður í losunarprófun I skulu sýna fram á nægilegt tölfræðilegt 

gildi til að auðkenna skerðingarþróun sem skal vera dæmigerð fyrir gerð ökutækis að því er varðar vistvænleika 

ökutækisins eins og það er sett á markað (sjá mynd 5-1).  

Skolunarop 

Kolefni 

 Op eldsneytisgeymis  

 Loftunarop (hreint loft) 
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Mynd 5-1 

Prófun V – aðferð við endingarprófun með söfnun fyrir alla vegalengdina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Í stað liðar 3.2.2. komi eftirfarandi: 

„3.2.2. Framkvæma skal fjölda losunarprófana I meðan á söfnunarfasa stendur fyrir hluta vegalengdarinnar, með sömu 

tíðni og fjölda og fyrir prófunaraðferð I sem valin er af framleiðanda. Niðurstöður í losunarprófun I skulu sýna 

fram á nægilegt tölfræðilegt gildi til að auðkenna skerðingarþróun sem skal vera dæmigerð fyrir gerð ökutækis 

með tilliti til vistvænleika ökutækisins eins og það er sett á markað (sjá mynd 5-2). 

Mynd 5-2 

Prófun V – Flýtimeðferð við endingarprófun með söfnun fyrir hluta vegalengdarinnar 

 

 

 

 

 

  

Ný (-tt) 

ökutæki 

frá fram-

leiðslulínu 

(mögulega 

frumgerð) 
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c) Ákvæðum 1. viðbætis er breytt sem hér segir: 

i. Í stað liðar 2.6. komi eftirfarandi: 

„2.6. Flokkun ökutækja fyrir prófun V 

2.6.1. Vegna söfnunar vegalengdar í staðlaðri vegprófunarlotu fyrir ökutæki í flokki L skal ökutækjum í flokki L 

skipt í hópa í samræmi við töflu Ap1-1. 

Tafla Ap1-1 

Hópar ökutækja í flokki L fyrir staðlaða vegprófunarlotu 

L
o

ta
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1) Hámarkshönnunarhraði ökutækis 

(km/klst.) 

2) Hámarksnettóafl eða samfellt 

hámarksnafnafl (kW) 

1 

1 

vmax ≤ 50 km/klst. ≤ 6 kW 

2 50 km/klst. < vmax < 100 km/klst. < 14 kW 

3 2 100 km/klst. ≤ vmax < 130 km/klst. ≥ 14 kW 

4 3 130 km/klst. ≤ vmax — 

þar sem: 

Vd = rúmmál slagrýmis hreyfils í cm3 

vmax = hámarkshönnunarhraði ökutækis í km/klst. 

2.6.2. Flokkunarviðmiðin fyrir ökutæki í töflu Ap1-1 skulu notuð með því að beita eftirfarandi forgangsröð 

flokkunarviðmiðana: 

1) Yfirlýstur hámarkshönnunarhraði ökutækis (km/klst.), 

2) hámarksnettóafl eða samfellt hámarksnafnafl (kW). 

2.6.3. Ef 

a) hröðunargeta ökutækis í flokki L er ekki nægileg til að framkvæma hröðunarfasa innan tilskildra 

vegalengda, sem mælt er fyrir um, eða  

b) ekki er hægt að ná tilgreindum hámarkshraða ökutækis í einstökum lotum vegna skorts á knúningsafli eða 

c) hámarkshönnunarhraði ökutækis takmarkast við hraða ökutækis sem er minni sá hraði sem mælt er fyrir 

um í staðlaðri vegprófunarlotu fyrir ökutæki í flokki L, 

skal ökutækinu ekið með stýringu eldsneytisgjafar opna að fullu þar til tilskildum hraða ökutækis fyrir 

prófunarlotuna er náð eða þar til takmörkuðum hámarkshönnunarhraða ökutækis er náð. Því næst skal 

framkvæma prófunarlotuna með þeim hætti sem mælt er fyrir um fyrir ökutækjaflokkinn. Tilkynna skal 

viðeigandi yfirvaldi frá umtalsverðum eða tíðum frávikum frá tilskildum vikmörkum fyrir hraða ökutækis og 

tilheyrandi rökstuðningi og skal þetta koma fram í skýrslunni fyrir prófun V.― 
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ii. Í stað liðar 2.7.3.4. komi eftirfarandi: 

„2.7.3.4. hraðaminnkun þegar ökutæki er látið renna: eldsneytisgjöf sleppt alveg, tengsli virk og ökutækið í gír, 

engin fót-/handstýring og hemlum ekki beitt. Ef markhraði er 0°km/klst. (lausagangur) og ef raunverulegur 

hraði ökutækis er ≤ 5 km/klst. mega tengslin vera óvirk, ökutækið í hlutlausum gír og hemlar notaðir til að 

koma í veg fyrir að hreyfill stöðvist og til að stöðva ökutækið alveg. Ekki má skipta upp um gír við 

hraðaminnkun þegar ökutækið er látið renna. Ökumaður má skipta niður til að auka virkni hemla á hreyfil. 

Á meðan verið er að skipta um gír skal gæta sérstakrar varúðar til að tryggja að gírskipting sé framkvæmd 

tímanlega, með lágmarksfríhjólun (þ.e. < 2 sekúndur) í hlutlausum gír og með tengslin alveg virk eða að 

hluta til. Framleiðandi ökutækis má fara fram á að lengja þennan tíma samkvæmt samkomulagi við 

viðurkenningaryfirvald ef það er bráðnauðsynlegt.― 

4) Ákvæðum VII. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Í stað fyrirsagnarinnar komi eftirfarandi: 

„Kröfur um orkunýtni fyrir prófun VII: Losun koltvísýrings, eldsneytisnotkun, raforkunotkun og drægi á rafmagni―. 

b) Í stað liða 1.4.3.1. og 1.4.3.2 í 1. viðbæti komi eftirfarandi: 

„1.4.3.1. fyrir ökutæki með rafkveikjuhreyfil knúin bensíni (E5): 

Jafna Ap1-1: 

FC = (0,118/D) ∙ ((0,848 ∙ HC) + (0,429 ∙ CO) + (0,273 ∙ CO2)) 

þar sem HC, CO og CO2 er losun frá endaröri í g/km. 

1.4.3.2. fyrir ökutæki með rafkveikjuhreyfil knúin fljótandi jarðolíugasi: 

Jafna Ap1-2: 

FCnorm = (0,1212/0,538) · ((0,825 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)) 

þar sem HC, CO og CO2 er losun frá endaröri í g/km. 

Ef samsetning prófunareldsneytisins sýnir frávik frá því sem gert er ráð fyrir við útreikning á eðlilegri notkun 

er hægt, að ósk framleiðanda, að beita leiðréttingarstuðli (cf) á eftirfarandi hátt: 

Jafna Ap1-3: 

FCnorm = (0,1212/0,538) · (cf) · ((0,825 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)) 

þar sem HC, CO og CO2 er losun frá endaröri í g/km. 

Leiðréttingarstuðull er ákvarðaður með eftirfarandi hætti: 

Jafna Ap1-4: 

cf = 0,825 + 0,0693 · nactual, 

þar sem: 

nactual = raunhlutfall vetnis og kolefnis í eldsneytinu sem notað er,―. 

c) Ákvæðum 3. viðbætis er breytt sem hér segir: 

i. Í stað liðar 3.4.1. komi eftirfarandi: 

„3.4.1. Gildi koltvísýrings skulu vera: 

Jafna Ap3-5: 

M1 = m1/Dtest1 (g/km) og  
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Jafna Ap3-6: 

M2 = m2/Dtest2 (g/km) 

þar sem 

Dtest1 og Dtest2 = raunveruleg vegalengd sem ekin er í prófun sem framkvæmd er við skilyrði A (liður 

3.2) og B (liður 3.3), hvor fyrir sig, og 

m1 og m2 = niðurstöður úr prófunum ákvarðaðar í liðum 3.2.3.5 og 3.3.2.5, hvorum fyrir sig.― 

ii. Í stað liðar 4.4.1. komi eftirfarandi: 

„Gildi koltvísýrings skulu vera: 

Jafna Ap3-20: 

M1 = m1/Dtest1 (g/km) og 

Jafna Ap3-21: 

M2 = m2/Dtest2 (g/km) 

þar sem: 

Dtest1 og Dtest2 = raunveruleg vegalengd sem ekin er í prófun sem framkvæmd er við skilyrði A (liður 4.2) og B 

(liður 4.3) og 

m1 og m2  = niðurstöður úr prófunum ákvarðaðar í liðum 4.2.4.5 og 4.3.2.5.― 

d) Í stað 1. liðar í viðbæti 3.3. komi eftirfarandi: 

„1. Mæling drægis á rafmagni 

1.1. Notast skal við eftirfarandi aðferð, sem sett er fram í 4. lið, til að mæla rafdrægi, gefið upp í km, ökutækis sem 

eingöngu er knúið rafaflrás eða rafdrægi og drægi hleðslu utan ökutækis fyrir ökutæki sem knúið er 

blendingsrafaflrás með hleðslu utan ökutækis eins og skilgreint er í 3. viðbæti. 

1.2. Ökutæki í flokki L1e, sem hönnuð eru til að vera fótstigin og um getur í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 

168/2013 og í lið 1.1.2. í XIX. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 3/2014, skulu undanþegin prófun á rafdrægi.― 

5) Ákvæðum IX. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi liðir 2.3.–2.4.3. bætist við: 

„2.3. Hávaðamildunarkerfi með marga hami 

2.3.1. Ökutæki í flokki L, sem eru búin handstýrðu eða rafeindastýrðu, stillanlegu útblásturshljóðdeyfikerfi með marga 

hami, skulu prófuð í öllum starfsháttum. 

2.3.2. Að því er varðar ökutæki sem eru búin hávaðamildunarkerfinu, sem um getur í lið 2.9.1., skal tilkynnt 

hljóðþrýstistig vera það sem er skráð fyrir þann starfshátt sem hefur að meðaltali hæsta hljóðþrýstistigið. 

2.4. Kröfur varðandi óheimilaðar breytingar og útblásturs- eða hljóðdeyfikerfi með marga hami sem hægt er að stilla 

með handvirkum eða rafrænum hætti 

2.4.1. Öll útblásturs- eða hljóðdeyfikerfi skulu smíðuð þannig að ekki sé auðvelt að fjarlægja hljóðdeyfipípur, 

úttakskeilur og aðra hluta sem gegna meginhlutverki sínu sem hluti af hljóðdeyfi-/þensluhólfi.  Ef ekki verður 

komist hjá því að nota slíka hluti skal aðferðin við áfestingu þeirra vera þannig að ekki sé auðvelt að fjarlægja þá 

(t.d. með hefðbundnum snittuðum festingum) og skulu einnig festir þannig að séu þeir fjarlægðir valdi það 

varanlegum/óafturkræfum skemmdum á útblásturshljóðdeyfisamstæðunni. 

2.4.2. Útblásturs- eða hljóðdeyfikerfi, sem eru hand- eða rafeindastýrð og með marga stillanlega starfræksluhami, skulu 

uppfylla allar viðeigandi kröfur í öllum starfræksluhömum. Skráð hávaðastig við gerðarviðurkenningu skal vera 

það sem fæst í þeim ham sem hefur hæsta hávaðastigið. 
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2.4.3. Framleiðandi skal ekki vísvitandi breyta, stilla eða taka í notkun neinn þann búnað eða aðferð sem ekki verður 

notuð við hefðbundinn akstur á vegum, eingöngu í þeim tilgangi að uppfylla hljóðkröfurnar til að fá 

gerðarviðurkenningu.― 

b) Í stað liðar 2.4.1.1. í 3. viðbæti komi eftirfarandi: 

„2.4.1.1. Íseygt trefjaefni skal vera asbestlaust og má eingöngu notast til gerðar á hljóðdeyfum ef það helst tryggilega 

fast meðan á endingartíma hljóðdeyfis stendur og uppfyllir annaðhvort kröfurnar í liðum 2.4.1.2., 2.4.1.3. eða 

2.4.1.4.― 

6) Ákvæðum X. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Ákvæðum viðbætis 2.1. er breytt sem hér segir: 

i. Í stað liðar 2.1.2. komi eftirfarandi:  

„2.1.2.  Tafla Ap2.1-1 

Aukabúnaður sem skal uppsettur á meðan prófun á afköstum knúningseiningar fer fram til að 

ákvarða snúningsvægi og nettóafl hreyfils 

Nr. Aukabúnaður 
Uppsettur fyrir prófun á snúningsvægi 

og nettóafli 

1 Loftinntakskerfi 

— Inntaksgrein 

— Loftsía 

— Hljóðdeyfir í inntaki 

— Mengunarvarnarkerfi sveifarhúss 

— Rafknúinn stjórnbúnaður, sé hann til staðar 

Ef uppsett á röð: já 

2 Útblásturskerfi  

— Soggrein   

— Leiðslukerfi (1) 

— Hljóðdeyfir (1) 

— Útblástursrör (1) 

— Rafknúinn stjórnbúnaður, sé hann til staðar 

Ef uppsett á röð: já 

3 Blöndungur Ef uppsett á röð: já 

4 Búnaður fyrir innsprautun eldsneytis 

— Forsía 

— Sía 

— Eldsneytisgjafardæla og háþrýstidæla ef við á 

— Dæla fyrir þrýstiloft ef um er að ræða loftstuðning við 

beina innsprautun 

— Leiðslukerfi 

— Innsprautunarloki með dælu 

— Loftinntaksloki (2), þar sem hann er uppsettur 

— Þrýsti-/flæðisjafnari fyrir eldsneyti, ef hann er uppsettur 

Ef uppsett á röð: já 
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Nr. Aukabúnaður 
Uppsettur fyrir prófun á snúningsvægi 

og nettóafli 

5 Takmarkari fyrir hámarkssnúningshraða eða afl  Ef uppsett á röð: já 

6 Vökvakælibúnaður 

— Vatnskassi 

— Vifta (3) 

— Vatnsdæla 

— Hitastillir (4) 

Ef uppsett á röð: já (5) 

7 Loftkæling 

— Hlíf 

— Blásari (3) 

— Hitastjórnunarbúnaður fyrir kælingu 

— Aukablásarar á bekk 

Ef uppsett á röð: já 

8 Rafbúnaður Ef uppsett á röð: já (6) 

9 Mengunarvarnarbúnaður (7) Ef uppsett á röð: já 

9 Smurkerfi 

— Olíuskammtari 

Ef uppsett á röð: já 

(1) Ef erfitt reynist að nota staðlað útblásturskerfi má við prófun, með samþykki framleiðanda, setja upp útblásturskerfi 

sem veldur jafngildu þrýstingsfalli. Í sogloftrás þar sem hún tengist útblásturskerfi ökutækis skal útsogskerfi 

útblásturslofts ekki valda þrýstingi, sem víkur frá loftþrýstingi um ± 740 Pa (7,40 mbör), í prófunarstofu þegar 

hreyfill er í notkun, nema framleiðandi samþykki, áður en prófun hefst, hærri bakþrýsting. 

(2) Loftinntaksloki skal stýra loftknúnum gangráði inngjafardælu. 

(3) Ef hægt er að aftengja viftu eða blásara skal fyrst tilgreina nettóafl hreyfils með viftu (eða blásara) aftengda og svo 

nettóafl hreyfils með viftu (eða blásara) tengda. Þar sem ekki er hægt að setja fasta viftu, sem er raf- eða vélknúin, 

upp á prófunarbekk skal ákvarða aflið, sem sú vifta tekur til sín, við sama snúningshraða og þann sem notast er við 

þegar hreyfilafl er mælt. Aflið er síðan dregið frá leiðréttu afli til þess að fá út nettóaflið. 

(4) Hitastillinn má hafa læstan í fullopinni stöðu. 

(5) Vatnskassi, vifta, viftuhlíf, vatnsdæla og hitastillir skulu staðsett þannig á prófunarbekknum að afstaða hvers 

þessara hluta til hinna sé, eftir því sem frekast er unnt, sú sama og í ökutækinu. Ef afstaða vatnskassa, viftu, 

viftuhlífar vatnsdælu eða hitastillis er önnur á prófunarbekknum en í ökutækinu skal lýsa henni og skrá hana í 

prófunarskýrsluna. Kælivökva skal eingöngu dreift með vatnsdælu fyrir hreyfil. Hægt er að kæla vökvann, 

annaðhvort með vatnskassa hreyfils eða ytri hringrás, að því tilskildu að þrýstingsfallið innan þessarar hringrásar 

viðhaldist að mestu leyti það sama og  þrýstingur kælikerfis hreyfilsins. Ef hreyfilþekjur eru til staðar skulu þær 

vera opnar. 

(6) Lágmarksúttak rafals: rafall gefur frá sér þann straum sem brýn þörf er á fyrir þann aukabúnað sem er nauðsynlegur 

fyrir gang hreyfils. Rafgeymirinn skal ekki fá neina hleðslu meðan á prófun stendur. 

(7) Úrræði til mengunarvarna geta m.a. verið útblásturshringrás, hvarfakútur, hitahvarfrými, aukahleðsluloftkerfi og 

kerfi til varnar gegn uppgufun eldsneytis.― 

ii. Í stað liðar 3.4. komi eftirfarandi: 

„3.4. Ákvörðun á leiðréttingarstuðli fyrir vélræna skilvirkni yfirfærslunnar α2 

Þar sem: 

— ef mælipunkturinn er á úttakshlið sveifarássins, er þessi stuðull 1, 
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— ef mælipunkturinn er ekki á úttakshlið sveifarássins er stuðullinn reiknaður út með formúlunni: 

Jafna Ap2.1-3: 

 2 =
1

n 
 

þar sem nt er skilvirkni yfirfærslunnar milli sveifarássins og mælingarstaðarins. 

Þessi yfirfærsluskilvirkni nt er ákvörðuð með útkomu (margföldun) úr skilvirkni nj fyrir hvern 

yfirfærsluíhlut: 

Jafna Ap2.1-4: 

nt = n1 · n2 · … · nj―. 

b) Ákvæðum 4. viðbætis er breytt sem hér segir: 

i. Í stað liðar 3.3. komi eftirfarandi: 

„3.3. Prófunaraðferð til að mæla vegalengd til aftengingar 

Þegar stöðvað er með fótstigi skal aftengja hjálp hreyfilsins í akstursvegalengd ≤ 3 m. Hraði 

prófunarökutækis er 90% af hámarkshjálparhraða. Mælingarnar skulu gerðar í samræmi við EN 

15194:2009. Ef ökutæki er búið hjálparmótara fyrir hreyfilinn skal mótarinn vera óvirkur meðan á prófun 

stendur. 

ii. Liðir 3.3.1.–3.3.5.10. falli niður. 

iii. Í stað liða 3.4.–3.4.3. komi eftirfarandi: 

„3.4. Prófunaraðferð til að mæla hámarkshjálparstuðul 

3.4.1. Umhverfishiti skal vera á bilinu 278,2 K–318,2 K. 

3.4.2. Prófunarökutæki skal knúið samsvarandi knúningsrafgeymi sínum. Nota skal knúningsrafgeymi með 

hámarksgetu við þessa prófunaraðferð. 

3.4.3. Rafgeymirinn skal hlaðinn að fullu með hleðslutæki sem framleiðandi ökutækisins tilgreinir.― 

iv. Eftirfarandi liðir 3.3.4.–3.4.9. bætist við: 

„3.4.4. Festa skal einn hreyfil prófunarbekksins á sveif eða sveifarás prófunarökutækisins. Sveifarhreyfill á 

prófunarbekk skal líkja eftir aksturshreyfingum ökumanns og skal geta keyrt á mismunandi snúningshraða 

og með mismunandi snúningsvægi. Snúningstíðni upp á 90 snúninga á mínútu og hámarkssnúningsvægi 

upp á 50°Nm skulu nást. 

3.4.5. Hemill eða hreyfill, sem líkir eftir tapi og tregðu ökutækis, skal festur á tunnu neðan við afturhjól 

prófunarökutækis. 

3.4.6. Fyrir ökutæki sem hafa hreyfil sem stýrir framhjóli skal festa viðbótarhemil eða viðbótarhreyfil á tunnu 

neðan við framhjólið til að líkja eftir tapi og tregðu ökutækisins. 

3.4.7. Ef hjálparstig ökutækis er breytilegt skal það stillt á hámarkshjálp. 
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3.4.8. Prófa skal eftirfarandi vinnslustaði: 

Tafla Ap4-1 

Vinnslustaðir til að prófa hámarkshjálparstuðul 

Vinnslustaður Líkt eftir ílagsafli ökumanns 

(+/– 10%) í (W) 

Markhraði ökutækis (1)  

(+/– 10%) í (km/klst.) 

Æskileg snúningstíðni 

fótstigs (2) í (snún./mín.) 

A 80 20 60 

B 120 35 70 

C 160 40 80 

(1) Ef ekki er hægt að ná markhraða ökutækis skal mæling gerð við mesta hraða sem ökutækið nær. 

(2) Velja skal gír sem næst þeim snúningshraða á mínútu sem óskað er eftir fyrir vinnslustað. 

3.4.9. Hármarkshjálparstuðull skal reiknaður í samræmi við eftirfarandi formúlu: 

Jafna Ap4-1: 

𝐻𝑗á𝑙𝑝𝑎𝑟𝑠𝑡𝑢ð𝑢𝑙𝑙 =
𝑉é𝑙𝑟æ𝑛𝑡 𝑟𝑒𝑦𝑓𝑖𝑙𝑎𝑓𝑙 𝑝𝑟 𝑓𝑢𝑛𝑎𝑟ö𝑘𝑢𝑡æ𝑘𝑖𝑠

𝐿 𝑘𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑖𝑟  𝑙𝑎𝑔𝑠𝑎𝑓𝑙𝑖 ö𝑘𝑢𝑚𝑎𝑛𝑛𝑠
  

þar sem: 

Vélrænt hreyfilafl prófunarökutækis skal reiknað út frá summu vélfræðilegs afls hemlunarhreyfils, að 

frádregnu vélrænu innafli sveifarhreyfils á prófunarbekk (í W).― 

v. Liðir 3.5.–3.5.9. falli niður. 

7) Ákvæðum XI. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Í stað liðar 3.1. komi eftirfarandi: 

„3.1. Prófanir I, II, V, VII og VIII („X― í töflu 11-1 þýðir „gildandi―) 

Tafla 11-1 

Viðmiðun fyrir flokkun á hópi knúningseininga að því er varðar prófun I, II, V, VII og VIII 

# Lýsing flokkunarviðmiðana 
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1. Ökutæki 

1.1. flokkur X X X X X X 

1.2. undirflokkur X X X X X X 
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1.3. 
tregða afbrigðis (-a) eða útgáfu (-a) ökutækis innan tveggja 

tregðuflokka fyrir ofan eða undir flokk nafntregðu 
X  X X X X 

1.4. heildargírhlutfall (+/– 8 %) X  X X X X 

2. Einkenni knúningseiningahóps 

2.1. fjöldi hreyfla eða rafmagnshreyfla X X X X X X 

2.2. blendingsnotkunarhamur (-ir) (samhliða/í röð/annar) X X X X X X 

2.3. fjöldi strokka brunahreyfils X X X X X X 

2.4. slagrými (+/– 2%)(2) brunahreyfils X X X X X X 

2.5. 
fjöldi og stýring loka brunahreyfils (með breytilegu 

kambhjóli eða lyftu) 
X X X X X X 

2.6. 

ein tegund eldsneytis/tvær tegundir 

eldsneytis/fjölblöndueldsneyti H2NG/margar tegundir 

eldsneytis 

X X X X X X 

2.7. 

eldsneytiskerfi 

(blöndungur/skolunargöng/eldsneytisinnsprautun í 

soggöng/bein innsprautun eldsneytis/samrásarinnsprautun/ 

innsprautunarloki með dælu/annað) 

X X X X X X 

2.8. eldsneytisgeymsla (3)     X X 

2.9. gerð kælikerfis brunahreyfils X X X X X X 

2.10. 
vinnuhringur 

(rafkveikja/þjöppukveikja/tvígengis/fjórgengis/annað)  
X X X X X X 

2.11. 

inntaksloftkerfi (hreyfill með innsogi/hleðslutæki 

(hverfiþjappa/forþjappa)/millikælir/forþjöppustýring) og 

inntaksstýring (vélræn eldsneytisgjöf/rafeindastýrð 

eldsneytisgjöf/engin eldsneytisgjöf) 

X X X X X X 

3. Einkenni mengunarvarnakerfis 

3.1. útblástursrör knúningseiningar (ekki) búið hvarfakút (-um) X X X X  X 

3.2. gerð hvarfakúts X X X X  X 

3.2.1. fjöldi og hlutar hvarfakúta X X X X  X 

3.2.2. stærð hvarfakúta (rúmmál kerfisins +/– 15%) X X X X  X 
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3.2.3. 
vinnsluháttur hvatavirkni (eldmyndandi (oxandi), þrívirk, 

hitameðhöndluð, sértækt afoxunarkerfi með hvötum, annað) 
X X X X  X 

3.2.4. magn eðalmálma (sama eða meira) X X X X  X 

3.2.5. hlutfall góðmálma  (+/– 15%) X X X X  X 

3.2.6. undirstöðuefni (bygging og efni) X X X X  X 

3.2.7. þéttleika hólfa X X X X  X 

3.2.8. gerð húss utan um hvarfakút/-kúta X X X X  X 

3.3. útblástursrör knúningseiningar (ekki) með agnasíu X X X X  X 

3.3.1. gerðir agnasía X X X X  X 

3.3.2. fjöldi og hlutar agnasía X X X X  X 

3.3.3. stærð agnasía (rúmmál og síuhluti +/– 10%) X X X X  X 

3.3.4. vinnsluháttur agnasía (að hluta til/með veggstreymi/annað) X X X X  X 

3.3.5. virkt yfirborð agnasía X X X X  X 

3.4. 
knúningseining sem (ekki) hefur kerfi sem endurnýjar sig 

reglubundið 
X X X X  X 

3.4.1. gerð kerfis sem endurnýjar sig reglubundið X X X X  X 

3.4.2. vinnsluháttur kerfis sem endurnýjar sig reglubundið X X X X  X 

3.5. 
knúningseining (ekki) með valvísa afoxun með hvötum 

(sértækt afoxunarkerfi með hvötum) hvarfakúts 
X X X X  X 

3.5.1. gerð sértæks afoxunarkerfis með hvötum X X X X  X 

3.5.2. vinnsluháttur kerfis sem endurnýjar sig reglubundið X X X X  X 

3.6. knúningseining (ekki) búin veikri NOx síu/gleypi X X X X  X 

3.6.1. gerð veikrar NOx síu/gleypis X X X X  X 

3.6.2. vinnsluháttur veikrar NOx síu/gleypis X X X X  X 
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3.7. 
knúningseining (ekki) með kaldræsibúnaði eða 

hjálparræsibúnaði 
X X X X  X 

3.7.1. kaldræsing eða gerð hjálparbúnaðar við ræsingu X X X X  X 

3.7.2. 
vinnsluháttur fyrir kaldræsingu eða hjálparbúnað við 

ræsingu 
X X X X X X 

3.7.3. 

Virkjunartími kaldræsingar eða hjálparbúnaðar við ræsingu 

og/eða vinnuferli (virkjast aðeins eftir takmarkaðan tíma frá 

kaldræsingu/samfelld vinnsla) 

X X X X X X 

3.8. Knúningseining (ekki) með O2 nema fyrir eldsneytisstýringu X X X X X X 

3.8.1. Gerð O2 nema X X X X X X 

3.8.2. vinnsluháttur O2 nema (tvíundar/breitt svið/annað) X X X X X X 

3.8.3. 
súrefnisnemar með eldsneytiskerfi með lokaðri hringrás 

(efnahlutfall/veik eða sterk vinnsla) 
X X X X X X 

3.9. knúningseining (ekki) með útblásturshringrásarkerfi X X X X  X 

3.9.1. gerðir útblásturshringrásarkerfis X X X X  X 

3.9.2. vinnsluháttur útblásturshringrásarkerfis (innri/ytri) X X X X  X 

3.9.3. hámarksgildi útblásturshringrásar (+/– 5%) X X X X  X 

Skýringar: 

(1) Þessi sömu hópviðmið gilda einnig um virku innbyggðu greiningarkerfin sem um getur í XII. viðauka reglugerðar (ESB) 

nr. 44/2014. 

(2) Að hámarki 30% eru samþykkt fyrir prófun VIII. 

(3) Eingöngu fyrir ökutæki með geyma fyrir loftkennt eldsneyti.― 

b) Í stað fyrirsagnar í töflu 11-2 í lið 3.2 komi eftirfarandi: 

„Tafla 11-2 

Viðmið fyrir flokkun á hópi knúningseininga að því er varðar prófun III og IV―. 




