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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2019/318 

frá 19. febrúar 2019 

um breytingu á reglugerð (ESB) 2017/2400 og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB að því er varðar 

ákvörðun koltvísýringslosunar og eldsneytisnotkunar þungra ökutækja (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 595/2009 frá 18. júní 2009 um gerðarviðurkenningu vélknúinna 

ökutækja og hreyfla með tilliti til losunar frá þungum ökutækjum (Euro VI) og um aðgang að upplýsingum um viðgerðir og 

viðhald ökutækja og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 715/2007 og tilskipun 2007/46/EB og um niðurfellingu á tilskipunum 

80/1269/EBE, 2005/55/EB og 2005/78/EB, (1), einkum 3. mgr. 4. gr. og e-lið 4. mgr. 5. gr., 

með hliðsjón af 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) (2), einkum 7. mgr. 39. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2400 (3) er innleidd sameiginleg aðferð til að bera saman á 

hlutlægan hátt frammistöðu þungra ökutækja sem sett eru á markað Sambandsins að því er varðar koltvísýringslosun og 

eldsneytisnotkun þeirra. Í henni er mælt fyrir um ákvæði um vottun íhluta sem hafa áhrif á koltvísýringslosun og 

eldsneytisnotkun þungra ökutækja, innleitt hermitól til að ákvarða og gefa upp koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun 

þessara ökutækja, og m.a. mælt fyrir um kröfur fyrir yfirvöld aðildarríkja og framleiðendur til að sannreyna samræmi 

vottunar íhlutanna og samræmi notkunar hermitólsins. 

2) Sú reynsla sem fengist hefur í kjölfar gildistöku reglugerðar (ESB) 2017/2400 hefur leitt til greiningar nokkurra þátta í 

sameiginlegu aðferðinni fyrir ákvörðun koltvísýringslosunar og eldsneytisnotkunar þungra ökutækja, notkun 

hermitólsins, vottun íhluta, aðskilinna tæknieininga og kerfa og í verklagsreglunni til að kanna samræmi notkunar 

hermitólsins og vottunar íhluta, aðskilinna tæknieininga og kerfa, sem þarfnast nánari útlistunar. Þessar nánari útlistanir 

hafa einnig áhrif á upplýsingarnar sem framleiðendur leggja fram í samræmi við tilskipun 2007/46/EB. 

3) Framkvæmdastjórnin hefur framkvæmt mat á tæknilegum og efnahagslegum áhrifum þessara nauðsynlegu útlistana.  

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 58, 26.2.2019, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 215/2019 frá 

27. september 2019 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 188, 18.7.2009, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 263, 9.10.2007, bls. 1. 

(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2400 frá 12. desember 2017 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 595/2009 að því er varðar ákvörðun koltvísýringslosunar og eldsneytisnotkunar þungra ökutækja og um breytingu á tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB og á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 582/2011 (Stjtíð. ESB L 349, 29.12.2017, 

bls. 1). 
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4) Umbætur á sameiginlegu aðferðinni til að bera saman frammistöðu þungra ökutækja á hlutlægan hátt með tilliti til 

koltvísýringslosunar og eldsneytisnotkunar ættu að auka samkeppnishæfni iðnaðar í Sambandinu og gagnsæi á markaðinum 

að því er varðar eldsneytisnotkun þungra ökutækja. 

5) Fljótandi jarðgas (LNG) er óhefðbundið eldsneyti sem er fáanlegt fyrir þung ökutæki í stað dísilolíu. Útbreiðsla 

væntanlegrar nýsköpunartækni, sem byggist á fljótandi jarðgasi, mun stuðla að frekari minnkun koltvísýringslosunar í 

samanburði við dísilökutæki. Til að tryggja að fljótandi jarðgas falli undir prófunaraðferðina fyrir hreyfil þykir rétt að bæta 

fljótandi jarðgasi við sem viðmiðunareldsneyti við vottun hreyfla til að ákvarða koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun 

þungra ökutækja. 

6) Rétt þykir að taka tillit til sértækra eiginleika atvinnuökutækja, þ.e. ökutækja sem eru notuð í öðrum tilgangi en til 

afhendingar á vörum. Þau ökutæki ættu því að teljast til sérstakra undirhópa fyrirliggjandi ökutækjayfirhópa til að 

aðgreina þau frá ökutækjum sem aðeins eru notuð til afhendingar á vörum og koltvísýringslosun þeirra ætti að ákvarða í 

samræmi við sérhæfð notkunarsnið. 

7) Einnig þykir rétt að skilgreina með skýrum hætti þau ökutæki sem, sökum þess hversu þróaðar aflrásir þeirra eru, þ.m.t. 

rafmagns-, blendings- og tvíbrenniaflrásir, falla, sem stendur, ekki undir kröfuna um að koltvísýringslosun þeirra eða 

eldsneytisnotkun sé ákvörðuð með hermitólinu sem tiltækt er. Til að tryggja góðan skilning á hraða markaðsútbreiðslu 

þessara ökutækja ætti að kveða á um sértæka verklagsreglu til að gera kleift að auðkenna þessi ökutæki og aflrásir þeirra 

með skýrum hætti. 

8) Til að unnt sé að minnka koltvísýringslosun er nauðsynlegt að koltvísýringslosun þungra ökutækja, sem nýlega hafa 

verið framleidd, samrýmist gildunum sem ákvörðuð eru samkvæmt reglugerð (ESB) 2017/2400. Sannprófa ætti því 

samræmi notkunar hermitólsins og vottunar íhluta, aðskilinna tæknieininga og kerfa, sem hafa áhrif á koltvísýringslosun 

og eldsneytisnotkun, með prófunarferli á vegum til viðbótar við verklagsreglurnar sem settar eru fram í reglugerð (ESB) 

2017/2400. Framleiðendur ættu að framkvæma sannprófunaraðferðina og viðkenningaryfirvöld ættu að sannprófa hana. 

9) Viðurkenningaryfirvöld ættu að geta kveðið á um ráðstafanir til úrbóta á kerfisbundnum misfellum að því er varðar vottun 

eiginleika íhluta, aðskilinna tæknieininga eða kerfa sem tengjast koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun og notkun 

hermitólsins, þ.m.t. þegar slíkar misfellur eru auðkenndar meðan á rannsókn stendur í kjölfar þess að ökutæki stenst ekki 

sannprófun. Ef viðurkenningaryfirvöldin finna engar misfellur að því er varðar vottun eiginleika íhluta, aðskilinna 

tæknieininga eða kerfa sem tengjast koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun og notkun hermitólsins, þrátt fyrir að ökutækið 

hafi ekki staðist prófið, ætti framkvæmdastjórnin að hafa möguleika á að rannsaka hugsanlega bilun í hermitólinu. 

10) Meðan á sannprófunaraðferðinni stendur ætti að mæla snúningsvægi hjóla, snúningshraða hreyfils, virkan gír og 

eldsneytisnotkun þunga ökutækisins á veginum nálægt notkunarsniði hermitólsins og bera saman við eldsneytisnotkunina 

sem reiknuð er út með hermitólinu. Til að teljast hafa staðist sannprófunaraðferð með fullnægjandi hætti ætti reiknaða 

eldsneytisnotkunin að samsvara mældu eldsneytisnotkuninni innan ákveðinna vikmarka. 

11) Kerfisbundin sannprófun niðurstaðna úr tölulegri hermun með raunverulegri prófun er ný hugmynd í evrópskri löggjöf 

um gerðarviðurkenningu. Sannprófunaraðferðin, sem liggur þar að baki, mun því verða metin með hugsanlegar umbætur 

í huga. Framkvæmdastjórninni og viðurkenningaryfirvöldum ætti því að vera heimilt að safna niðurstöðum, sem fást 

með sannprófunaraðferðum framleiðenda, og meta þær. 

12) Til að tryggja að viðurkenningaryfirvöld og framleiðendur hafi nægilegan tíma til að laga sig að nýju ákvæðunum ætti sú 

skylda að sannprófa skuli koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun nýrra ökutækja, með því að nota sannprófunaraðferðina á 

vegum, að gilda frá og með 1. júlí 2020. 

13) Gögn um koltvísýringslosun fyrir ökutækin sem falla í ökutækjayfirhópa 4, 5, 9 og 10 og hafa verið ákvörðuð í 

samræmi við reglugerð (ESB) 2017/2400 á að vakta samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/956 

(4) frá árinu 2019. Markmiðið með breytingunum á reglugerð (ESB) nr. 2017/2400, sem settar eru fram í þessari 

reglugerð, er að tryggja að hægt sé að safna áreiðanlegum gögnum um koltvísýringslosun allra viðkomandi ökutækja 

samkvæmt reglugerð (ESB) 2018/956 fyrir árið 2019. Því er mikilvægt að tryggja að breytingarnar, sem settar eru fram í 

þessari reglugerð, öðlist gildi án tafar.  

  

(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/956 um vöktun og skýrslugjöf vegna koltvísýringslosunar og eldsneytisnotkunar nýrra 

þungra ökutækja (Stjtíð. ESB L 173, 9.7.2018, bls. 1). 
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14) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit tækninefndarinnar um vélknúin ökutæki. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Breytingar á reglugerð (ESB) 2017/2400 

Reglugerð (ESB) 2017/2400 er breytt sem hér segir: 

 1) Í stað 2. mgr. 2. gr. kemur eftirfarandi: 

„2. Ef um er að ræða fjölþrepa gerðarviðurkenningar eða einstakar viðurkenningar ökutækja, sem um getur í 1. mgr., 

skal þessi reglugerð aðeins gilda um grunnökutæki sem búin eru a.m.k. undirvagni, hreyfli, gírkassa, hjólásum og 

hjólbörðum.“ 

 2) Ákvæðum 3. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi liður 4a bætist við: 

„4a) „framleiðandi ökutækis“: aðili eða einstaklingur sem ber ábyrgð á að gefa út skrá framleiðanda yfir skráningar 

og upplýsingaskrá viðskiptavinar skv. 9. gr.“ 

b) Í stað 7. liðar kemur eftirfarandi: 

 „7) „vægisbreytir“: vökvaaflfræðilegur gangsetningarbúnaður, annaðhvort sem aðskilinn búnaður í drifkerfinu eða 

gírkassi með raðbundið eða samhliða aflflæði sem aðlagar hraða á milli hreyfils og hjóls og margfaldar 

snúningsvægið,“. 

c) Eftirfarandi liðir 15. til 21. bætast við: 

 „15) „þungt ökutæki með enga losun“ eða „ZE-HDV“: þungt ökutæki án brunahreyfils eða með brunahreyfli sem 

losar minna en 1 g CO2/kWh, 

16) „atvinnuökutæki“: þungt ökutæki sem er ekki ætlað til afhendingar á vörum og sem ein af eftirfarandi tölum er 

notuð fyrir, til viðbótar við kóðana fyrir yfirbyggingarnar, eins og skráð er í 2. viðbæti II. viðauka við tilskipun 

2007/46/EB: 09, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, eða dráttartæki með hámarkshraða sem fer 

ekki yfir 79 km/klst., 

17) „óliðskipt vöruflutningabifreið“: vöruflutningabifreið sem er hvorki hönnuð né smíðuð til að draga festivagn, 

18) „dráttartæki“: dráttareining sem er hönnuð og smíðuð eingöngu eða aðallega til að draga festivagna, 

19) „stýrishús með svefnrými“: gerð af stýrishúsi sem er með rými ætlað til svefns fyrir aftan ökumannssætið, 

20) „þungt tvinnrafökutæki“ eða „He-HDV“: eins og það er skilgreint í 15. mgr. 3. gr. tilskipunar 2007/46/EB, 

21) „tvíbrenniökutæki“: eins og það er skilgreint í 48. mgr. 2. gr. reglugerðar (ESB) nr. 582/2011.“ 

d) Eftirfarandi önnur málsgrein bætist við: 

„Að því er varðar þung tvinnrafökutæki skulu ákvæði 3. mgr. 5. gr.,1. mgr. 9. gr. og 1. mgr. 12. gr. aðeins gilda um 

þung tvinnrafökutæki þar sem annað hæsta hámarksnettóafl allra orkubreyta er minna en 10% af hæsta 

hámarksnettóafli allra orkubreyta. Ekki er tekið er tillit til orkubreyta sem aðeins eru notaðir til ræsingar í þessu 

sambandi.“ 

 3) Ákvæðum 5. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað 3. mgr. kemur eftirfarandi: 

„3. Hermitólið skal notað til ákvörðunar á koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun nýrra ökutækja eða til að ákvarða 

hvort þau ökutæki séu þung ökutæki með enga losun, þung tvinnrafökutæki eða tvíbrenniökutæki. Hermitólið skal 

vera hannað til að starfa á grundvelli ílagsupplýsinga, eins og tilgreint er í III. viðauka, sem og ílagsgagna sem um 

getur í 1. mgr. 12. gr.“  



Nr. 92/146 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 14.11.2019 

 

b) Í stað 5. mgr. kemur eftirfarandi: 

„5. Tætingartólin skulu notuð til að koma á ótvíræðu sambandi milli vottaðra eiginleika íhlutar, aðskilinnar 

tæknieiningar eða kerfis, sem tengjast koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun, og vottunarskjals þess, sem og til að koma 

á ótvíræðu sambandi milli ökutækis og skrá framleiðanda yfir skráningar og upplýsingaskrá viðskiptavinar eins og um 

getur í IV. viðauka.“ 

 4) Ákvæðum 9. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað fyrstu undirgreinar 1. mgr. kemur eftirfarandi:  

„1. Ökutækjaframleiðandi skal nota nýjustu fyrirliggjandi útgáfu hermitólsins, sem um getur í 3. mgr. 5. gr., til að 

ákvarða koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun hvers nýs ökutækis, að undanskildum þungum ökutækjum með enga 

losun, þungum tvinnrafökutækjum og tvíbrenniökutækjum sem á að selja, skrá eða taka í notkun í Sambandinu. Að því er 

varðar þung ökutæki með enga losun, þung tvinnrafökutæki og tvíbrenniökutæki, sem á að selja, skrá eða taka í notkun í 

Sambandinu, skal ökutækjaframleiðandi aðeins ákvarða upplýsingarnar sem tilgreindar eru fyrir þessi ökutæki í 

fyrirmyndunum sem settar eru fram í I. og II. hluta IV. viðauka, með því að nota nýjustu fyrirliggjandi útgáfu 

hermitólsins sem um getur í 3. mgr. 5. gr.“ 

b) Í stað 3. mgr. kemur eftirfarandi: 

„3. Ökutækjaframleiðandinn skal nota tætingartólið, sem um getur í 5. mgr. 5. gr., til að mynda dulkóðað tæti af skrá 

framleiðanda yfir skráningar og upplýsingaskrá viðskiptavinar.“ 

c) Í stað 5. mgr. kemur eftirfarandi: 

„5. Með hverju því ökutæki sem á að skrá, selja eða setja í notkun skal fylgja samræmisvottorð eða, ef um er að 

ræða ökutæki sem viðurkennd eru í samræmi við 24. gr. tilskipunar 2007/46/EB, vottorð um skráningarviðurkenningu, 

þ.m.t. þrykk af dulkóðuðu tæti af skrá framleiðanda yfir skráningar og upplýsingaskrá viðskiptavinar sem um getur í 

3. mgr.“ 

 5) Í 12. gr. bætast 6. og 7. mgr. við: 

„6. Ef um er að ræða þung ökutæki með enga losun, þung tvinnrafökutæki og tvíbrenniökutæki skulu ílagsgögn 

hermitólsins innihalda upplýsingarnar sem settar eru fram í töflu 5 í III. viðauka. 

7. Þar sem á að skrá, selja eða setja í notkun ökutæki með snjóhjólbörðum og venjulegum hjólbörðum getur 

ökutækjaframleiðandi valið hvaða hjólbarðar eru notaðir til að ákvarða koltvísýringslosunina.“ 

 6) Í stað 8. mgr. 13. gr. kemur eftirfarandi: 

„8. Staðalgildi fyrir hjólbarða skal vera gildið fyrir C3 snjóhjólbarða, eins og sett er fram í töflu 2 í B-hluta II. viðauka 

við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 661/2009 (*). 

 ___________  

(*) 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).“ 

 7) Ákvæðum 20. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað fyrirsagnarinnar kemur eftirfarandi: 

„Ábyrgð ökutækjaframleiðanda, viðurkenningaryfirvalds og framkvæmdastjórnarinnar að því er varðar 

samræmi hermitólsnotkunar“. 

b) Eftirfarandi undirgrein bætist við 1. mgr.: 

„Ökutækjaframleiðandinn skal árlega framkvæma sannprófunaraðferðina, sem sett er fram í X. viðauka a, á 

lágmarksfjölda ökutækja í samræmi við 3. lið þess viðauka. Ökutækjaframleiðandinn skal leggja fyrir viðurkennin-

garyfirvaldið prófunarskýrslu til 31. desember ár hvert, í samræmi við 8. lið X. viðauka a, að því er varðar hvert ökutæki 

sem prófað er, geyma prófunarskýrslurnar í a.m.k. 10 ár og gera þær aðgengilegar framkvæmdastjórninni og 

viðurkenningaryfirvöldum annarra aðildarríkja fari þau fram á það.“ 

c) Eftirfarandi undirgreinar bætast við í 2. mgr.: 

„Ef ökutæki stenst ekki sannprófunaraðferðina, sem sett er fram í X. viðauka a, skal viðurkenningaryfirvaldið hefja 

rannsókn til að komast að ástæðunni í samræmi við X. viðauki a. Um leið og viðurkenningaryfirvaldið kemst að 

ástæðunni skal það upplýsa viðurkenningaryfirvöld hinna aðildarríkjanna um hana.  
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Ef ástæðan tengist notkun hermitólsins skulu ákvæði 21. gr. gilda. Ef ástæðan tengist vottuðum koltvísýringslosunar- 

og eldsneytisnotkunareiginleikum íhluta, aðskilinna tæknieininga og kerfa skulu ákvæði 23. gr. gilda. 

Ef engar misfellur finnast í vottun íhluta, aðskilinna tæknieininga eða kerfa og notkun hermitólsins skal 

viðurkenningaryfirvaldið tilkynna framkvæmdastjórninni að ökutækið hafi ekki staðist prófunina. Framkvæmdastjórnin 

skal rannsaka hvort hermitólið eða sannprófunaraðferðin, sem sett er fram í X. viðauka a, hafi valdið því að ökutækið 

stóðst ekki prófunina og hvort umbætur á hermitólinu eða sannprófunaraðferðinni séu nauðsynlegar.“ 

 8) í stað fyrstu undirgreinar 1. mgr. 23. gr. kemur eftirfarandi: 

„1. Komist viðurkenningaryfirvaldið að þeirri niðurstöðu, skv. 20. og 22. gr., að þær ráðstafanir sem framleiðandinn 

hefur gert til að tryggja að eiginleikar íhlutanna, aðskildu tæknieininganna og kerfanna sem tengjast koltvísýringslosun og 

eldsneytisnotkun, sem tilgreindir eru í 1. mgr. 12. gr. og sem féllu undir vottun í samræmi við 17. gr., víki ekki frá 

vottuðum gildum og séu ekki nægilegar, skal viðurkenningaryfirvaldið fara fram á það að framleiðandinn leggi fram 

áætlun um ráðstafanir til úrbóta eigi síðar en 30 almanaksdögum eftir móttöku beiðninnar frá viðurkenningaryfirvaldinu.“ 

 9) Ákvæðum 24. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað a-liðar 1. mgr. kemur eftirfarandi: 

„a) ökutæki í yfirhópum 4, 5, 9 og 10, þ.m.t. undirhópur „v“ í hverjum ökutækjayfirhópi eins og skilgreint er í töflu 

1 í I. viðauka, frá og með 1. júlí 2019,“. 

b) Ákvæðum 2. mgr. er breytt sem hér segir: 

1) Í stað annars málsliðar kemur eftirfarandi: 

„Fyrir ökutæki í undirhópi „v“ í einhverjum af þessum ökutækjayfirhópum skal skyldan, sem um getur í 9. gr., 

gilda frá og með gildistöku þessarar reglugerðar.“ 

2) Eftirfarandi undirgrein bætist við: 

„Að því er varðar fyrstu undirgrein skal framleiðsludagurinn vera: 

a) dagsetning undirritunar samræmisvottorðsins, 

b) ef samræmisvottorð hefur ekki verið gefið út, dagsetningin þegar verksmiðjunúmer ökutækisins var fest í 

fyrsta skipti á viðeigandi hluta ökutækisins,“. 

c) Eftirfarandi 3. mgr. bætist við: 

„3. Ákvæði annarrar undirgreinar 1. mgr. 20. gr., og annarrar, þriðju og fjórðu undirgreinar 2. mgr. 20. gr. gilda frá 

og með 1. júlí 2020. Ráðstafanir til úrbóta, skv. 5. mgr. 21. gr. og 6. mgr. 23. gr., skulu gilda samkvæmt rannsókn á 

því hvers vegna ökutæki stóðst ekki sannprófunaraðferðina sem sett er fram í X. viðauka a frá og með 1. júlí 2023.“ 

10) Ákvæðum I. viðauka er breytt í samræmi við I. viðauka við þessa reglugerð. 

11) Ákvæðum III. viðauka er breytt í samræmi við II. viðauka við þessa reglugerð. 

12) Ákvæðum IV. viðauka er breytt í samræmi við III. viðauka við þessa reglugerð. 

13) Ákvæðum V. viðauka er breytt í samræmi við IV. viðauka við þessa reglugerð. 

14) Ákvæðum V. viðauka er breytt í samræmi við V. viðauka við þessa reglugerð. 

15) Ákvæðum VII. viðauka er breytt í samræmi við VI. viðauka við þessa reglugerð. 

16) Ákvæðum VIII. viðauka er breytt í samræmi við VII. viðauka við þessa reglugerð. 

17) Ákvæðum IX. viðauka er breytt í samræmi við VIII. viðauka við þessa reglugerð. 

18) Ákvæðum X. viðauka er breytt í samræmi við IX. viðauka við þessa reglugerð. 

19) Bætt er við nýjum X. viðauka a, eins og sett er fram í X. viðauka við þessa reglugerð. 
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2. gr. 

Breytingar á tilskipun 2007/46/EB 

Ákvæðum I., IV. og IX. viðauka við tilskipun 2007/46/EB er breytt í samræmi við XI. viðauka við þessa reglugerð. 

3. gr. 

Gildistaka og beiting 

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

Ákvæði 2. gr. skulu koma til framkvæmda frá og með 1. september 2019. 

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

Gjört í Brussel 19. febrúar 2019. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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I. VIÐAUKI 

Í stað töflu 1 í I. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/2400 kemur eftirfarandi: 

„Tafla 1 

Yfirhópar ökutækja í flokki N 

Lýsing á þáttum sem skipta máli við flokkun í 

ökutækjayfirhópa 
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4 × 2 Óliðskipt vöruflutninga-

bifreið 

> 3,5 -7,5 (0)  

Óliðskipt vöruflutninga-

bifreið (eða dráttartæki) (**) 

> 7,5 – 10 1   R  R   

Óliðskipt ökutæki (eða 

dráttartæki) (**) 

> 10 – 12 2 R + T1  R  R   

Óliðskipt ökutæki (eða 

dráttartæki) (**) 

> 12 – 16 3   R  R   

Óliðskipt vöruflutninga-

bifreið 

> 16 4 R + T2  R  R R  

Dráttartæki > 16 5 T + ST T + ST 

+ T2 

T + ST T + ST 

+ T2 

T + ST   

Óliðskipt vöruflutninga-

bifreið 

> 16 4v (***)      R R 

Dráttartæki > 16 5v (***)       T + ST 

4 × 4 Óliðskipt vöruflutninga-

bifreið 

> 7,5 – 16 (6)  

Óliðskipt vöruflutninga-

bifreið 

> 16 (7)  

Dráttartæki > 16 (8)  

6 × 2 Óliðskipt vöruflutninga-

bifreið 

allar þyngdir 9 R + T2 R + D + 

ST 

R R + D + 

ST 

 R  

Dráttartæki allar þyngdir 10 T + ST T + ST 

+ T2 

T + ST T + ST 

+ T2 

   

Óliðskipt vöruflutninga-

bifreið 

allar þyngdir 9v (***)      R R 

Dráttartæki allar þyngdir 10v (***)       T + ST 

6 × 4 Óliðskipt vöruflutninga-

bifreið 

allar þyngdir 11 R + T2 R + D + 

ST 

R R + D + 

ST 

 R R 

Dráttartæki allar þyngdir 12 T + ST T + ST 

+ T2 

T + ST T + ST 

+ T2 

  T + ST 
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Lýsing á þáttum sem skipta máli við flokkun í 

ökutækjayfirhópa 
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6 × 6 Óliðskipt vöruflutninga-

bifreið 

allar þyngdir (13)  

Dráttartæki allar þyngdir (14)  

8 × 2 Óliðskipt vöruflutninga-

bifreið 

allar þyngdir (15)  

8 × 4 Óliðskipt vöruflutninga-

bifreið 

allar þyngdir 16       R 

8 × 6/8 

× 8 

Óliðskipt vöruflutninga-

bifreið 

allar þyngdir (17)  

(*) EMS - evrópska einingakerfið 

(**) í þessum ökutækjaflokkum er litið á dráttartæki sem óliðskipt en með sértækri þyngd dráttartækis sem er tilbúið til aksturs 

(***) Undirhópur „v“ í ökutækjayfirhópum 4, 5, 9 og 10: þessi notkunarsnið gilda eingöngu um atvinnuökutæki 

T = Dráttartæki 

R = Óliðskipt vöruflutningabifreið og stöðluð yfirbygging 

T1, T2 = Staðlaðir eftirvagnar 

ST = Staðlaður festivagn 

D = Staðlaður hjólafleki“. 
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II. VIÐAUKI 

Ákvæðum III. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/2400 er breytt sem hér segir: 

1) Í stað 1. liðar í 2. lið kemur eftirfarandi: 

„1) „Kennimerki mæliþáttar“: Einkvæmt auðkenni eins og notað er í hermitóli fyrir sértækan ílagsþátt eða mengi 

ílagsgagna“. 

2) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 3. lið: 

a) Í stað töflu 1 kemur eftirfarandi: 

„Tafla 1 

Ílagsþættir „Vehicle/General“ 

Heiti mæliþáttar 
Kennimerki 

mæliþáttar 
Gerð Eining Lýsing/tilvísun 

Manufacturer P235 tóki [-]  

ManufacturerAddress P252 tóki [-]  

Model P236 tóki [-]  

VIN P238 tóki [-]  

Date P239 dateTime [-] Dagsetning og tími þegar íhlutartæti er 

gert 

LegislativeClass P251 strengur [-] Leyfð gildi: „N2“, „N3“ 

VehicleCategory P036 strengur [-] Leyfð gildi: „Rigid Lorry“, „Tractor“ 

AxleConfiguration P037 strengur [-] Leyfð gildi: „4×2“, „6×2“, „6×4“, 

„8×4“ 

CurbMassChassis P038 int [kg]  

GrossVehicleMass P041 int [kg]  

IdlingSpeed P198 int [1/min]  

RetarderType P052 strengur [-] Leyfð gildi: „None“, „Losses included 

in Gearbox“, „Engine Retarder“, 

„Transmission Input Retarder“, 

„Transmission Output Retarder“ 

RetarderRatio P053 tvöfalt, 3 [-]  

AngledriveType P180 strengur [-] Leyfð gildi: „None“, „Losses included 

in Gearbox“, „Separate Angledrive“ 

PTOShaftsGearWheels (1) P247 strengur [-] Leyfð gildi: „none“, „only the drive 

shaft of the PTO“, „drive shaft and/or 

up to 2 gear wheels“, „drive shaft 

and/or more than 2 gear wheels“, 

„only one engaged gearwheel above 

oil level“ 
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Heiti mæliþáttar 
Kennimerki 

mæliþáttar 
Gerð Eining Lýsing/tilvísun 

PTOOtherElements (1) P248 strengur [-] Leyfð gildi: „none“, „shift claw, 

synchronizer, sliding gearwheel“, 

„multi-disc clutch“, „multi-disc clutch, 

oil pump“ 

CertificationNumberEngine P261 tóki [-]  

CertificationNumberGearbox P262 tóki [-]  

CertificationNumberTorqueconve

rter 

P263 tóki [-]  

CertificationNumberAxlegear P264 tóki [-]  

CertificationNumberAngledrive P265 tóki [-]  

CertificationNumberRetarder P266 tóki [-]  

CertificationNumberTyre P267 tóki [-]  

CertificationNumberAirdrag P268 tóki [-]  

ZeroEmissionVehicle P269 Boole-gildi [-]  

VocationalVehicle P270 Boole-gildi [-]  

NgTankSystem P275 strengur [-] Leyfð gildi: „Compressed“, „Liquefied“ 

Á aðeins við um ökutæki með hreyfla 

með eldsneytistegundinni „NG PI“ 

(P193) 

Sleeper cab P276 Boole-gildi [-]  

(1) Ef gírkassinn hefur mörg aflúttök skal aðeins gefa upp íhlutinn með mesta tapið samkvæmt lið 3.6 í IX. viðauka, fyrir 

samsetningu viðmiðananna „PTOShaftsGearWheels“ og „PTOShaftsOtherElements.“ 

b) Í stað síðustu línunnar „HVAC/Technology“ í töflu 3 kemur eftirfarandi: 

„HVAC/Technology P185 strengur [-] Leyfð gildi: „None“, „Default““. 

c) Eftirfarandi tafla 5 bætist við: 

„Tafla 5 

Ílagsþættir fyrir þung ökutæki með enga losun, þung tvinnrafökutæki, og tvíbrenniökutæki 

Heiti mæliþáttar 
Kennimerki 

mæliþáttar 
Gerð Eining Lýsing/tilvísun 

Manufacturer P235 tóki [-]  

ManufacturerAddress P252 tóki [-]  

Model P236 tóki [-]  

VIN P238 tóki [-]  

Date P239 dateTime [-] Dagsetning og tími þegar íhlutartæti er 

gert 
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Heiti mæliþáttar 
Kennimerki 

mæliþáttar 
Gerð Eining Lýsing/tilvísun 

LegislativeClass P251 strengur [-] Leyfð gildi: „N2“, „N3“ 

VehicleCategory P036 strengur [-] Leyfð gildi: „Rigid Lorry“, „Tractor“ 

CurbMassChassis P038 int [kg]  

GrossVehicleMass P041 int [kg]  

MaxNetPower1 P277 int [W] Ef þungt tvinnrafökutæki = Y: hæsta 

hámarksnettóafl allra orkubreyta sem 

eru tengdir við drifkerfi ökutækisins 

eða við hjólin 

MaxNetPower2 P278 int [W] Ef þungt tvinnrafökutæki = Y: 

næsthæsta hámarksnettóafl allra 

orkubreyta sem eru tengdir við 

drifkerfi ökutækisins eða við hjólin 

ZE-HDV P269 Boole-gildi [-]  

He-HDV P279 Boole-gildi [-]  

DualFuelVehicle P280 Boole-gildi [-]“.  

d) Eftirfarandi tafla 6 bætist við: 

„Tafla 6 

Ílagsþættir fyrir „Háþróuð hjálparkerfi fyrir ökumenn“ 

Heiti mæliþáttar 
Kennimerki 

mæliþáttar 
Gerð Eining Lýsing/tilvísun 

EngineStopStart P271 Boole-gildi [-] í samræmi við lið 8.1.1 

EcoRollWithoutEngineStop P272 Boole-gildi [-] í samræmi við lið 8.1.2 

EcoRollWithEngineStop P273 Boole-gildi [-] í samræmi við lið 8.1.3 

PredictiveCruiseControl P274 strengur [-] Í samræmi við lið 8.1.4, leyfð gildi: 

„1,2“, „1,2, 3““. 

3) Í annarri málsgrein liðar 4.3 („Fyrir ökutæki í yfirhópum 1, 2 og 3“) fellur d-liður brott. 

4) Eftirfarandi liðir 8 til 8.4 bætast við: 

„8. Háþróuð hjálparkerfi fyrir ökumenn (ADAS) 

8.1. Eftirfarandi gerðir af háþróuðum hjálparkerfum fyrir ökumenn, sem eru einkum ætluð til að draga úr 

eldsneytisnotkun og koltvísýringslosun, skulu gefnar upp í ílagi hermitólsins: 

8.1.1. Stöðvunar-/ræsingarkerfi hreyfils þegar ökutæki stöðvast: kerfi sem stöðvar og endurræsir brunahreyfilinn þegar 

ökutækið stöðvast til að draga úr lausagangi hreyfilsins. Hámarkstími áður en sjálfvirk stöðvun hreyfils á sér stað 

eftir að ökutækið stöðvast skal ekki vera lengri en 3 sekúndur. 

8.1.2. Vistfríhjólun án stöðvunar-/ræsingarkerfis hreyfils: kerfi sem frátengir brunahreyfilinn frá drifrásinni með 

sjálfvirkum hætti við tiltekin akstursskilyrði niður í móti með lágum neikvæðum halla. Meðan á þessum áföngum 

stendur er brunahreyfillinn starfræktur í lausagangi. Kerfið skal a.m.k. vera virkt þegar hraðastýring er stillt á hærri 

hraða en 60 km/klst.  
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8.1.3. Vistfríhjólun með stöðvunar-/ræsingarkerfi hreyfils: kerfi sem frátengir brunahreyfilinn frá drifrásinni með sjálfvirkum 

hætti við tiltekin akstursskilyrði niður í móti með lágum neikvæðum halla. Meðan á þessum áföngum stendur er slökkt 

á brunahreyflinum eftir stutta seinkun og haft slökkt á honum meðan á aðalhluta vistfríhjólunaráfangans stendur. Kerfið 

skal a.m.k. vera virkt þegar hraðastýring er stillt á hærri hraða en 60 km/klst. 

8.1.4. Forspá hraðastýring (e. predictive cruise control): kerfi sem hámarkar notkun hugsanlegrar orku meðan á 

aksturslotu stendur með því að nota tiltæk forskoðunargögn yfir veghalla og með því að nota GPS-kerfi. Forspátt 

hraðastýringarkerfi sem gefið er upp í ílagi hermitólsins skal geta forskoðað halla á vegalengd sem er lengri en 

1000 metrar og hafa eftirfarandi virkni: 

1) Fríhjólun yfir hæðartoppa 

Dregið er úr hraða ökutækis þegar það nálgast hæðartopp áður en þyngdaraflið eitt og sér byrjar að hraða 

ökutækinu miðað við stilltan hraða hraðastýringarinnar þannig að hægt sé að draga úr hemlun þegar farið er 

niður í móti í áfanganum sem fylgir í kjölfarið. 

2) Hröðun án hreyfilafls 

Meðan ekið er niður í móti á litlum hraða og í miklum neikvæðum halla fer hröðun ökutækisins fram án 

notkunar hreyfilafls svo unnt sé að draga úr hemlun þegar farið er niður í móti. 

3) Fríhjólun í lægðum 

Meðan ekið er niður í móti þegar ökutækið hemlar á yfirhraðanum eykur forspáa hraðastýringin yfirhraðann í 

stuttan tíma til að ljúka kaflanum sem er niður í móti með ökutækið á meiri hraða. Yfirhraði er meiri hraði 

ökutækis en stilltur hraði hraðastýringarkerfisins. 

Forspátt hraðastýringarkerfi er hægt að gefa upp sem ílag í hermitólið ef annaðhvort virknin, sem sett er fram í 1. og 

2. lið eða 1., 2. og 3. lið, fellur þar undir. 

8.2. Þær ellefu samsetningar háþróaðra hjálparkerfa fyrir ökumenn, sem settar eru fram í töflu 7, eru ílagsþættir í 

hermitólið: 

Tafla 7 

Samsetningar háþróaðra hjálparkerfa fyrir ökumenn sem eru ílagsþættir í hermitólið 

Númer samsetningar 

Stöðvunar-/ræsingar-

kerfi hreyfils þegar 

ökutæki stöðvast 

Vistfríhjólun án 

stöðvunar-/ræsingar-

kerfis hreyfils 

Vistfríhjólun með 

stöðvunar-/ræsingarkerfi 

hreyfils 

Forspá hraðastýring 

1 já nei nei nei 

2 nei já nei nei 

3 nei nei já nei 

4 nei nei nei já 

5 já já nei nei 

6 já nei já nei 

7 já nei nei já 

8 nei já nei já 

9 nei nei já já 

10 já já nei já 

11 já nei já já 

8.3. Öll háþróuð hjálparkerfi fyrir ökumenn, sem gefin eru upp sem ílag í hermitólið, skulu sjálfkrafa stillt í 

eldsneytissparnaðarham eftir hverja lotu þar sem stöðvun/ræsing fer fram.  
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8.4. Ef háþróað hjálparkerfi fyrir ökumenn er gefið upp sem ílag í hermitólið skal vera mögulegt að sannprófa að slíkt 

kerfi sé til staðar sem byggist á raunverulegum akstri og kerfisskilgreiningunum sem settar eru fram í lið 8.1. Ef 

tiltekin samsetning kerfa er gefin upp skal einnig sýna fram á hvernig mismunandi virkni vinnur saman (t.d. forspá 

hraðastýring og vistfríhjólun með stöðvunar-/ræsingarkerfi hreyfils). Tekið skal tillit til þess í sannprófunaðferðinni 

að kerfin þurfi tiltekin jaðarskilyrði til að vera „virk“ (t.d. hreyfill við notkunarhitastig fyrir stöðvunar-

/ræsingarkerfi hreyfils, tiltekin hraðasvið fyrir forspáa hraðastýringu, tiltekin hlutföll veghalla og massa ökutækis 

fyrir vistfríhjólun). Framleiðandi ökutækisins þarf að leggja fram starfræna lýsingu á jaðarskilyrðum þegar kerfin 

eru „óvirk“ eða þegar dregið hefur úr skilvirkni þeirra. Viðurkenningaryfirvaldið getur farið fram á tæknilegan 

rökstuðning fyrir þessum jaðarskilyrðum frá umsækjanda um viðurkenningu og metið hvort farið sé að ákvæðum.“ 

 _____  
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III. VIÐAUKI 

Ákvæðum IV. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/2400 er breytt sem hér segir: 

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

a) Eftirfarandi liðir 1.1.9 til 1.1.13 bætast við:  

„1.1.9. Atvinnuökutæki (já/nei)  ......................................................................................................................................  

1.1.10. Þungt ökutæki með engri losun (já/nei)  ...............................................................................................................  

1.1.11. Þungt tvinnrafökutæki (já/nei) .............................................................................................................................  

1.1.12. Tvíbrenniökutæki (já/nei)  ....................................................................................................................................  

1.1.13. Stýrishús með svefnrými (já/nei)  ..................................................................................................................... “. 

b) Í stað liða 1.2.7 og 1.2.8 kemur eftirfarandi: 

„1.2.7. Tegund eldsneytis (dísilolía fyrir þjöppukveikju/þjappað jarðgas fyrir rafkveikju/fljótandi jarðgas fyrir 

rafkveikju ...)  .......................................................................................................................................................  

1.2.8. Tæti ílagsgagna hreyfilsins og ílagsupplýsinga  ................................................................................................ “. 

c) Í stað liðar 1.3.9 kemur eftirfarandi: 

„1.3.9. Tæti ílagsgagna gírskiptingar og ílagsupplýsinga  ............................................................................................ “. 

d) Í stað liðar 1.4.4 kemur eftirfarandi: 

„1.4.4. Tæti ílagsgagna annarra snúningsvægisyfirfærandi íhluta og ílagsupplýsinga  ................................................. “. 

e) Í stað liðar 1.5.4 kemur eftirfarandi: 

„1.5.4. Tæti ílagsgagna vægisbreytis og ílagsupplýsinga  ............................................................................................. “. 

f) Í stað liðar 1.6.5 kemur eftirfarandi: 

„1.6.5. Tæti ílagsgagna viðbótaríhluta drifkerfis og ílagsupplýsinga  ........................................................................... “. 

g) Í stað liðar 1.7.6 kemur eftirfarandi: 

„1.7.6. Tæti ílagsgagna áss og ílagsupplýsinga  ............................................................................................................ “. 

h) Í stað liðar 1.8.5 kemur eftirfarandi: 

„1.8.5. Tæti ílagsgagna loftviðnáms og ílagsupplýsinga  .............................................................................................. “. 

i) Eftirfarandi liður 1.9.3a bætist við: 

„1.9.3a Tæti ílagsgagna hjólbarða og ílagsupplýsingaáss 1  .......................................................................................... “. 

j) Eftirfarandi liður 1.9.7a bætist við: 

„1.9.7a Tæti ílagsgagna hjólbarða og ílagsupplýsingaáss 2  .......................................................................................... “. 

k) Eftirfarandi liður 1.9.11a bætist við: 

„1.9.11a Tæti ílagsgagna hjólbarða og ílagsupplýsingaáss 3  .......................................................................................... “. 

l) Eftirfarandi liður 1.9.16 bætist við: 

„1.9.16 Tæti ílagsgagna hjólbarða og ílagsupplýsingaáss 4  .......................................................................................... “. 

m) Eftirfarandi liðir 1.12 til 1.12.4 bætast við: 

„1.12. Háþróuð hjálparkerfi fyrir ökumenn (ADAS) 

1.12.1. Stöðvunar-/ræsingarkerfi hreyfils þegar ökutæki stöðvast (já/nei)  ......................................................................  

1.12.2. Vistfríhjólun án stöðvunar-/ræsingarkerfis hreyfils (já/nei)  ................................................................................  

1.12.3. Vistfríhjólun með stöðvunar-/ræsingarkerfi hreyfils (já/nei)  ...............................................................................  

1.12.4. Forspá hraðastýring (já/nei)  ............................................................................................................................. “.  
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n) Í stað liðar 2.1.1 kemur eftirfarandi: 

„2.1.1. Notkunarsnið (flutningar á lengri leiðum/flutningar á lengri leiðum (EMS), svæðisbundnir flutningar/ 

svæðisbundnir flutningar (EMS), þéttbýlisflutningar/þjónusta innan sveitarfélags, byggingarstarfsemi og mann-

virkjagerð)  ................................................................................................................................................................. “. 

o) Í stað liðar 3.1.4 kemur eftirfarandi: 

„3.1.4. Dulkóðað tæti af skrá framleiðanda yfir skráningar  ......................................................................................... “. 

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

a) Í stað liðar 1.1.7 kemur eftirfarandi: 

„1.1.7. Undirtegund  ..................................................................................................................................................... “. 

b) Eftirfarandi liðir 1.1.9 til 1.1.13 bætast við: 

„1.1.9. Atvinnuökutæki (já/nei)  ......................................................................................................................................  

1.1.10. Þungt ökutæki með engri losun (já/nei)  ..............................................................................................................  

1.1.11. Þungt tvinnrafökutæki (já/nei)  ............................................................................................................................  

1.1.12. Tvíbrenniökutæki (já/nei)  ...................................................................................................................................  

1.1.13. Stýrishús með svefnrými (já/nei)  ..................................................................................................................... “. 

c) Í stað liðar 1.2.3 kemur eftirfarandi: 

„1.2.3. Tegund eldsneytis (dísilolía fyrir þjöppukveikju/þjappað jarðgas fyrir rafkveikju/fljótandi jarðgas fyrir 

rafkveikju ...)  .................................................................................................................................................... “. 

d) Í stað liðar 1.2.9 kemur eftirfarandi: 

„1.2.9. Meðaltal veltiviðnámsstuðuls (RRC) fyrir alla hjólbarða á ökutækinu:  ........................................................... “. 

e) Eftirfarandi liðir 1.2.10 til 1.2.14 bætast við: 

„1.2.10. Meðaleldsneytisnýtni merkingaflokks allra hjólbarða á ökutækinu í samræmi við reglugerð (EB) 

nr. 1222/2009  ...................................................................................................................................................  

1.2.11. Stöðvunar-/ræsingarkerfi hreyfils þegar ökutæki stöðvast (já/nei)  ......................................................................  

1.2.12. Vistfríhjólun án stöðvunar-/ræsingarkerfis hreyfils (já/nei)  ................................................................................  

1.2.13. Vistfríhjólun með stöðvunar-/ræsingarkerfi hreyfils (já/nei) ...............................................................................  

1.2.14. Forspá hraðastýring (já/nei)  ............................................................................................................................. “. 

f) Eftirfarandi 2.-3. liður bætist við: 

„2. Koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun ökutækis (fyrir hvern farmþunga/notkunarsnið) 

2.1. Lágur farmþungi [kg]: 

 
Meðalhraði 

ökutækis 
Koltvísýringslosun Eldsneytisnotkun 

Flutningar á lengri leiðum  ..........  km/klst.  .............  g/km  .........  g/t-km  ......  g/m3-km  ......  l/100 km  ...........  l/t-km  ........  l/m3-km 

Flutningar á lengri leiðum 

(EMS) 

 ..........  km/klst.  .............  g/km  .........  g/t-km  ......  g/m3-km  ......  l/100 km  ...........  l/t-km  ........  l/m3-km 

Svæðisbundnir flutningar  ..........  km/klst.  .............  g/km  .........  g/t-km  ......  g/m3-km  ......  l/100 km  ...........  l/t-km  ........  l/m3-km 

Svæðisbundnir flutningar 

(EMS)  

 ..........  km/klst.  .............  g/km  .........  g/t-km  ......  g/m3-km  ......  l/100 km  ...........  l/t-km  ........  l/m3-km 

Þéttbýlisflutningar  ..........  km/klst.  .............  g/km  .........  g/t-km  ......  g/m3-km  ......  l/100 km  ...........  l/t-km  ........  l/m3-km 

Þjónustustofnun 

sveitarfélags 

 ..........  km/klst.  .............  g/km  .........  g/t-km  ......  g/m3-km  ......  l/100 km  ...........  l/t-km  ........  l/m3-km 

Byggingarstarfsemi og 

mannvirkjagerð 

 ..........  km/klst.  .............  g/km  .........  g/t-km  ......  g/m3-km  ......  l/100 km  ...........  l/t-km  ........  l/m3-km 
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2.2. Dæmigerður farmþungi [kg]: 

 Meðalhraði ökutækis Koltvísýringslosun Eldsneytisnotkun 

Flutningar á lengri leiðum  ..........  km/klst.  ............  g/km  .........  g/t-km ......  g/m3-km  ......  l/100 km  ...........  l/t-km  ........  l/m3-km 

Flutningar á lengri leiðum 

(EMS) 

 ..........  km/klst.  ............  g/km  .........  g/t-km ...... g/m3-km  ......  l/100 km  ...........  l/t-km  ........  l/m3-km 

Svæðisbundnir flutningar  ..........  km/klst.  ............  g/km  .........  g/t-km ......  g/m3-km  ......  l/100 km  ...........  l/t-km  ........  l/m3-km 

Svæðisbundnir flutningar 

(EMS) 

 ..........  km/klst.  ............  g/km  .........  g/t-km ......  g/m3-km  ......  l/100 km  ...........  l/t-km  ........  l/m3-km 

Þéttbýlisflutningar  ..........  km/klst.  ............  g/km  .........  g/t-km ......  g/m3-km  ......  l/100 km  ...........  l/t-km  ........  l/m3-km 

Þjónustustofnun 

sveitarfélags 

 ..........  km/klst.  ............  g/km  .........  g/t-km ......  g/m3-km  ......  l/100 km  ...........  l/t-km  ........  l/m3-km 

Byggingarstarfsemi og 

mannvirkjagerð 

 ..........  km/klst.  ............  g/km  .........  g/t-km ......  g/m3-km  ......  l/100 km  ...........  l/t-km  ........  l/m3-km 

2.3. Sértæk koltvísýringslosun [gCO2/tkm]  ......................................................................................................................  

2.4. Meðalgildi farmþunga [t]  ..........................................................................................................................................  

2.5. Hugbúnaðar- og notendaupplýsingar 

Útgáfa hermitóls [X.X.X] 

Dagsetning og tími hermunar [-] 

3. Dulkóðað tæti af skrá framleiðanda yfir skráningar  ............................................................................................... “. 

3) Ákvæði III. hluta falla brott.  

 _____  
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IV. VIÐAUKI 

Ákvæðum V. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/2400 er breytt sem hér segir: 

 1) Í stað 4. liðar í lið 3.1.5 kemur eftirfarandi: 

„4) Kælivökvastreymi hreyfils (eða að öðrum kosti þrýstingsmunur í varmaskiptinum hreyfilmegin) og kælivökvahitastig 

hreyfils skal stillt á gildi sem er dæmigert fyrir innbyggðan búnað í ökutæki við viðmiðunarumhverfisskilyrði þegar 

hreyfillinn er í gangi á nafnhraða og við fullt álag með hitastilli hreyfilsins í fullopinni stöðu. Þessi stilling skilgreinir 

viðmiðunarhitastig kælivökva. Fyrir allar prófunarkeyrslur, sem framkvæmdar eru í þeim tilgangi að votta einn 

sértækan hreyfil innan eins CO2-hreyfilhóps, skal ekki breyta stillingunni fyrir kælikerfið, hvorki hreyfilmegin né 

prófunarbekksmegin í kælikerfinu. Beita skal traustu verkfræðilegu mati til að halda hitastigi kælimiðilsins tiltölulega 

stöðugu prófunarbekksmegin. Hitastigið fyrir kælimiðilinn prófunarbekksmegin við varmaskiptinn skal ekki fara upp 

fyrir nafngildi opnunarhitastigs í hitastillinum neðan við varmaskiptinn.“ 

 2) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á lið 3.2: 

a) Í stað fimmtu málsgreinar kemur eftirfarandi: 

„Meðalgildið af tveimur aðskildum nettóvarmagildum, þar sem ekki munar meira en 440 júlum á gramm af eldsneyti, 

skal skráð í MJ/kg, námundað að 2 aukastöfum hægra megin við tugabrotskommuna í samræmi við ASTM E 29-06 

staðalinn.“ 

b) Eftirfarandi málsgrein bætist við: 

„Hvað varðar gaseldsneyti eru skipti á milli eldsneytisgeyma úr mismunandi framleiðslulotum leyfð í sérstökum 

undantekningartilvikum; í þeim tilvikum ætti að reikna út nettóvarmagildi eldsneytis úr hverri lotu og skrá hæsta 

gildið.“ 

c) Í stað síðustu línunnar „Jarðgas/rafkveikja (PI)“ í töflu 1 kemur eftirfarandi: 

„Jarðgas/Rafkveikja (PI) G25 eða GR ISO 6976 eða ASTM 3588“. 

 3) Í stað sjöundu málsgreinar í lið 4.3.5.2.1 kemur eftirfarandi: 

„Viðbótarmarkstillipunktarnir sex fyrir snúningshraða hreyfils skulu ákvarðaðir í samræmi við eftirfarandi ákvæði: 

1) Ef dn44 er minna en eða jafnt og (dn35 + 5) og einnig minna en eða jafnt og (d53 + 5) skulu 6 viðbótarmarkstillipunktarnir 

fyrir snúningshraða hreyfils ákvarðaðir með því að skipta hvoru bili fyrir sig, öðru frá nidle til nA og hinu frá nB til n95h, í 4 

jafnstóra hluta. 

2) Ef (dn35 + 5) er minna en dn44 og dn35 er einnig minna en dn53 skulu 6 viðbótarmarkstillipunktar fyrir snúningshraða 

hreyfils ákvarðaðir með því að skipta bilinu frá nidle til nA í 3 jafnstóra hluta og bilinu frá nB til n95h í 5 jafnstóra hluta. 

3) Ef (dn53 + 5) er minna en dn44 og dn53 er einnig minna en dn35 skulu 6 viðbótarmarkstillipunktar fyrir snúningshraða 

hreyfils ákvarðaðir með því að skipta bilinu frá nidle til nA í 5 jafnstóra hluta og bilinu frá nB til n95h í 3 jafnstóra hluta.“ 

 4) Í stað annarrar málsgreinar í lið 4.3.5.2.2 kemur eftirfarandi: 

„Í stað allra markstillipunkta við tiltekinn markstillipunkt fyrir snúningshraða hreyfils, sem fara yfir viðmiðunarmörkin 

sem skilgreind eru með gildi snúningsvægis við fullt álag við þennan tiltekna markstillipunkt fyrir snúningshraða hreyfils, 

að frádregnum fimm af hundraði af Tmax_overall, skal nota stakan markstillipunkt snúningsvægis við fullt álag við þennan 

tiltekna markstillipunkt fyrir snúningshraða hreyfils. Hver af þessum nýju stillipunktum skal aðeins mældur einu sinni 

meðan á prófunarlotu stendur til að ákvarða kenniferil eldsneytisnotkunar sem skilgreind er í samræmi við lið 4.3.5.5. Á 

mynd 2 er gefið dæmi um skilgreininguna á markstillipunktum fyrir snúningsvægi.“ 

 5) Í stað fyrstu málsgreinar í lið 5.1 kemur eftirfarandi: 

„Heildarvinna hreyfils í lotu eða á skilgreindu tímabili skal ákvörðuð út frá skráðum gildum hreyfilafls sem ákvörðuð eru í 

samræmi við lið 3.1.2 í þessum viðauka og liði 6.3.5 og 7.4.8 í 4. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 

þjóðanna fyrir Evrópu nr. 49, 6. endursk.“ 

 6) Í stað síðustu línunnar „Jarðgas/rafkveikja (PI)“ í lið 5.3.3.1 í töflu 4 kemur eftirfarandi: 

„Jarðgas/Rafkveikja (PI) G25 eða GR 45,1“. 
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 7) Í lið 6.1.8, í stað annarrar málsgreinar fyrir neðan fyrirsögnina kemur eftirfarandi: 

„Gildið skal námundað að 2 aukastöfum hægra megin við tugabrotskommuna í samræmi við ASTM E 29-06.“ 

 8) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 1. hluta í 2. viðbæti: 

a) Í stað línunnar „liður 3.2.2.2“ kemur eftirfarandi: 

„3.2.2.2. Þung ökutæki dísilolía/bensín/fljótandi jarðolíugas/ 

jarðgas/etanól (ED95)/etanól (E85) (1)“. 

      

b) Línan „liður 3.2.17.8.1.0.2“ fellur brott. 

c) Eftirfarandi liður 4.4 bætist við viðbætinn við upplýsingaskjalið: 

„4.4. Gerð viðmiðunareldsneytis (gerð viðmiðunareldsneytis sem notað er við prófun í samræmi við lið 3.2 í 

V. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2400)“. 

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

a) Eftirfarandi liður 1.7.3 bætist við: 

„1.7.3. Snúningsvægisgildi innan vikmarka sem tengjast viðmiðuninni sem lýst er í liðum 1.7.1 og 1.7.2 teljast 

jafngild. Vikmörkin eru skilgreind sem + 20 Nm eða + 2 hundraðshlutar snúningsvægis CO2-stofnhreyfilsins 

á tilteknum snúningshraða hreyfils, hvort sem er hærra.“ 

b) Í stað liðar 1.8.1 kemur eftirfarandi: 

„1.8.1. Lausagangshraði CO2-stofnhreyfils, nidle, samkvæmt yfirlýsingu framleiðanda í umsókninni um vottun í 

upplýsingaskjalinu, í samræmi við lið 3.2.1.6 í 2. viðbæti við þennan viðauka, skal vera jafn eða lægri en fyrir 

alla aðra hreyfla innan sama CO2-hóps.“ 

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

a) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 4. lið: 

i. Í stað fyrstu málsgreinar kemur eftirfarandi: 

„Lágmarksfjöldi hreyfla sem prófa skal fyrir hvern CO2-hreyflahóp, nCOP,min, skal ákvarðaður með því að deila 

nCOP,fam í nCOP,base og bæði gildin hafi verið ákvörðuð í samræmi við 2. lið. Niðurstaðan fyrir nCOP,min skal 

námunduð að næstu heilu tölu. Ef niðurstöðugildið fyrir nCOP,min er lægra en 4 skal það stillt á 4 en ef það er hærra 

en 19 skal það stillt á 19.“ 

ii. Í stað 3. liðar í fimmtu málsgrein kemur eftirfarandi: 

„Reikna skal út nettóvarmagildi fyrir viðmiðunargaseldsneyti (G25/GR, fljótandi jarðolíugas B) samkvæmt 

viðeigandi stöðlum í töflu 1 í þessum viðauka, út frá eldsneytisgreiningu sem lögð er fram af birgi viðmiðun-

argaseldsneytis.“ 

b) Í stað 8. liðar kemur eftirfarandi: 

„8. Frestur fyrir samræmi fyrir einstaka prófun 

Að því er varðar dísilhreyfla skulu viðmiðunarmörkin fyrir mat á samræmi eins staks hreyfils sem prófaður er 

vera það markgildi sem ákvarðað er í samræmi við 6. lið + 4%. 

Að því er varðar gashreyfla skulu viðmiðunarmörkin fyrir mat á samræmi eins staks hreyfils sem prófaður er vera 

það markgildi sem ákvarðað er í samræmi við 6. lið + 5%.“ 

11) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 1. lið í 5. viðbæti: 

a) Í stað iii. liðar í fyrstu málsgrein kemur eftirfarandi: 

„iii. Stöðgunarfasi: Eftir að upphitun eða valkvæðu upphitunarþrepi (v) er lokið skal hreyfillinn látinn ganga með 

lágmarkskröfu notandans (keyrslu) við snúningshraða hreyfils npref í 130 ± 2 sekúndur með viftuna aftengda 

(nfan_disengage < 0,75 * nengine * rfan). Litið er á fyrstu 60 ± 1 sekúndurnar á þessu tímabili sem stöðgunartímabil þar 

sem raunverulegum snúningshraða hreyfils skal haldið innan ±5 mín– 1 af npref.“. 

b) Í skýringartextanum í annarri málsgrein kemur eftirfarandi í stað síðustu línunnar rfan:  

„rfan- hlutfall hraða seigjutengsla hreyfilmegin og hraða sveifaráss“.  
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12) Ákvæðum 6. viðbætis er breytt sem hér segir: 

a) Í stað liðar 1.1 kemur eftirfarandi: 

„1.1. Nafn og vörumerki framleiðanda“. 

b) Í stað liða 1.5 og 1.5.1 kemur eftirfarandi: 

„1.5. Ef vottunin er veitt í samræmi við þessa reglugerð á sama tíma og gerðarviðurkenning fyrir hreyfil sem 

aðskilda tæknieiningu, í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 582/2011, mega merkingarkröfurnar, sem mælt er 

fyrir um í lið 1.4, fylgja á eftir merkingarkröfunum, sem mælt er fyrir um í 8. viðbæti við I. viðauka við 

reglugerð (ESB) nr. 582/2011, aðskildar með „/“. 

1.5.1. Dæmi um vottunarmerkið (samtengd merking) 

 

Vottunarmerkið hér að framan, sem er fest á hreyfil, sýnir að viðkomandi gerð hefur verið vottuð í Póllandi (e20) 

samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 582/2011. Bókstafurinn „D“ gefur til kynna dísilolíu og í kjölfarið kemur „C“ 

fyrir losunarstig og þar næst fjórir tölustafir (0004) sem eru þeir sem viðurkenningaryfirvaldið úthlutar hreyflinum 

sem grunnviðurkenningarnúmeri samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 582/2011. Eftir skástrikið gefa fyrstu tveir 

tölustafirnir til kynna raðnúmerið, sem úthlutað var vegna síðustu tæknilegu breytingarinnar á þessari reglugerð, 

og þar næst kemur bókstafurinn „E“ fyrir hreyfil, þar á eftir fjórir tölustafir sem viðurkenningaryfirvaldið úthlutar 

vegna vottunar í samræmi við þessa reglugerð („grunnviðurkenningarnúmer“ samkvæmt þessari reglugerð).“ 

c) Í stað liðar 2.1 kemur eftirfarandi: 

„2.1. Vottunarnúmer fyrir hreyfla skal vera samsett af eftirfarandi: 

eX*YYYY/YYYY*ZZZZ/ZZZZ*E*0000*00 

Liður 1 Liður 2 Liður 3 
Viðbótarbókstafur 

við lið 3 
Liður 4 Liður 5 

Tilvísun til 

landsins sem 

getur vottunina út 

Reglugerð um 

koltvísýrings-

vottun þungra 

ökutækja 

(2017/2400) 

Nýjasta 

breytinga-

reglugerð 

(ZZZZ/ZZZZ) 

E — hreyfill Grunnvottunar-

númer 0000 

Rýmkun 00“. 

13) Ákvæðum 7. viðbætis er breytt sem hér segir: 

a) Í stað 1. liðar í „skilgreiningar“ kemur eftirfarandi: 

„1) „Kennimerki mæliþáttar“: Einkvæmt auðkenni eins og notað er í hermitóli fyrir sértækan ílagsþátt eða mengi 

ílagsgagna“. 

b) Töflu 1 er breytt sem hér segir: 

Í stað þriðju raðar „TechnicalReportId“ fyrir neðan fyrirsögnina og síðustu raðarinnar „FuelType“ kemur eftirfarandi: 

„CertificationNumber P202 tóki [-]  

FuelType P193 strengur [-] Leyfð gildi: „Diesel CI“, „Ethanol CI“, 

„Petrol PI“, „Ethanol PI“, „LPG PI“, „NG 

PI“, „NG CI““. 
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14) Í stað liðar 8.1 í 8. viðbæti kemur eftirfarandi: 

„8.1. Ef meðalskráningartíðni snúningshraða hreyfils í aflferli við fullt álag er lægri en 6 er umreikningurinn 

framkvæmdur með því að reikna út meðalgildi með ± 4 mín– 1 millibili tiltekins stillipunkts fyrir frálagsgögn á 

grunni ílags frá aflferli við fullt álag í upprunalegu skráðu upplausninni. Ef meðalskráningartíðni snúningshraða 

hreyfils í aflferli við fullt álag er 6 eða hærri er umreikningurinn framkvæmdur með línulegum innreikningi á grunni 

ílags frá aflferli við fullt álag í upprunalegu skráðu upplausninni.“ 

 _____  
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V. VIÐAUKI 

Ákvæðum VI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/2400 er breytt sem hér segir: 

1) Í lið 3.1.2.1, í stað fjórðu málsgreinar fyrir neðan fyrirsögnina, kemur eftirfarandi: 

„Heildarprófunartími fyrir hvern hlut gírkassa og gírs skal ekki vera lengri en 5 sinnum raunverulegur prófunartími fyrir 

hvern gír (í því skyni að gera endurprófun gírkassa mögulega ef þess gerist þörf vegna mistaka við mælingu eða í 

tengslum við búnað).“ 

2) Í stað annars málsliðar í lið 3.3.8.2 kemur eftirfarandi: 

„Mælt snúningsvægi og meðalsnúningsvægi við innás skal vera undir ± 5 Nm eða ± 0,5%, eftir því hvort gildið er hærra, 

frá stillipunktinum fyrir snúningsvægi fyrir hvern mældan vinnslupunkt fyrir heildarrunu taps á snúningsvægi.“  

3) Í stað 1. liðar í lið 5.1.6.2.2.4 kemur eftirfarandi: 

„1) Mæla skal álagsóháð snúningsvægistap alls gírkassans, þ.m.t. hamlara, eins og skilgreint er í lið 3.1 fyrir prófanir á 

gírkassa, í einum af hærri gírum gírkassans: 

= Tl,in,withret“. 

4) Í stað þriðju málsgreinar í lið 8.1.3 kemur eftirfarandi: 

„í stað X kemur 1,5% fyrir SMT/AMT/DCT-gírkassa og 3% fyrir APT-gírkassa eða gírkassa með fleiri en tvö 

núningstengsli.“ 

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

a) Í stað orðanna „Gerð gírkassa:“ á kápu upplýsingaskjals gírkassa kemur „Gerð/hópur gírkassa (ef við á):“. 

b) Í 1. hluta falla niður liðir 0.0 til 0.9. 

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

a) Í stað orðanna „Gerð vægisbreytis:“ á kápu Upplýsingaskjals um vökvaaflsvægisbreyti kemur „Gerð/hópur 

vægisbreytis (ef við á):“. 

b) Í 1. hluta falla niður liðir 0.0 til 0.9. 

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

a) Í stað orðanna „Gerð annarra vægisyfirfærandi íhluta:“ á kápu Upplýsingaskjals um aðra vægisyfirfærandi íhluti 

kemur „Gerð/hópur annara vægisyfirfærandi íhluta (ef við á):“. 

b) Í 1. hluta falla niður liðir 0.0 til 0.9. 

8) Ákvæðum 5. viðbætis er breytt sem hér segir: 

a) Í stað orðanna „Gerð viðbótaríhluta drifkerfis:“ á kápu Upplýsingaskjals um viðbótaríhluti drifkerfis kemur 

„Gerð/hópur viðbótaríhluta drifkerfis (ef við á):“. 

b) Í 1. hluta falla niður liðir 0.0 til 0.9. 

9) Ákvæðum 7. viðbætis er breytt sem hér segir: 

a) Í stað liða 1.1 og 1.2 kemur eftirfarandi: 

„1.1. Nafn eða vörumerki framleiðanda 

 1.2. Upplýsingar um tegund og auðkennandi gerð, eins og skráð er í upplýsingunum sem um getur í liðum 0.2 og 0.3 

í 2. til 5. viðbæti við þennan viðauka“. 

b) Í stað fyrstu línu í lið 1.4 í töflu 1 kemur eftirfarandi: 

„G Gírkassi“. 
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c) Í stað liðar 1.5 kemur eftirfarandi: 

„1.5. Dæmi um vottunarmerki 

 

Vottunarmerkið hér að framan, sem er fest á gírkassa, vægisbreyti, annan vægisyfirfærandi íhlut eða 

viðbótaríhlut fyrir drifkerfi, sýnir að viðkomandi gerð hefur verið vottuð í Póllandi (e20) samkvæmt þessari 

reglugerð. Fyrstu tveir tölustafirnir (00) gefa til kynna raðnúmerið sem úthlutað er vegna síðustu tæknilegrar 

breytingar á þessari reglugerð. Tölustafurinn þar á eftir gefur til kynna að vottorðið var veitt fyrir gírkassa (G). 

Síðustu fjórir tölustafirnir (0004) eru grunnviðurkenningarnúmerið sem viðurkenningaryfirvald úthlutaði 

gírkassanum.“ 

d) Í stað liðar 2.1 kemur eftirfarandi: 

„2.1. Vottunarnúmer gírkassa, vægisbreytis, annarra vægisyfirfærandi íhluta og viðbótaríhluta drifkerfis skulu vera 

samsett af eftirfarandi: 

eX*YYYY/YYYY*ZZZZ/ZZZZ*X*0000*00 

Liður 1 Liður 2 Liður 3 
Viðbótarbókstafur 

við lið 3 
Liður 4 Liður 5 

Tilvísun til 

landsins sem 

gefur út vottunina 

Reglugerð um 

koltvísýrings-

vottun þungra 

ökutækja 

(2017/2400) 

Nýjasta 

breytingare-

glugerð (ZZZZ/ 

ZZZZ) 

Sjá töflu 1 í 

þessum viðbæti 

Grunnvottunar-

númer 0000 

Rýmkun 00“. 

10) Ákvæðum 12. viðbætis er breytt sem hér segir: 

a) Í stað töflu 1 kemur eftirfarandi: 

„Tafla 1 

Ílagsþættir „Transmission/General“ 

Heiti mæliþáttar 
Kennimerki 

mæliþáttar 
Gerð Eining Lýsing/tilvísun 

Manufacturer P205 tóki [-]  

Model P206 tóki [-]  

CertificationNumber P207 tóki [-]  

Date P208 dateTime [-] Dagsetning og tími þegar íhlutartæti er gert 

AppVersion P209 tóki [-]  
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Heiti mæliþáttar 
Kennimerki 

mæliþáttar 
Gerð Eining Lýsing/tilvísun 

TransmissionType P076 strengur [-] Leyfð gildi (1): „SMT“, „AMT“, „APT-S“, 

„APT-P“ 

MainCertificationMethod P254 strengur [-] Leyfð gildi: „Valkostur 1“, „Valkostur 2“, 

„Valkostur 3“, „Staðalgildi“ 

(1) DCT skal gefið upp sem gírkassi af tegundinni AMT.“ 

b) Í töflu 4 kemur eftirfarandi í stað „TechnicalReportId“ í þriðju línu fyrir neðan fyrirsögnina: 

„CertificationNumber P212 tóki [-]“.  

c) Í töflu 6 kemur eftirfarandi í stað „TechnicalReportId“ fyrir neðan fyrirsögnina: 

„CertificationNumber P222 tóki [-]“.  

d) Í töflu 8 kemur eftirfarandi í stað „TechnicalReportId“ fyrir neðan fyrirsögnina: 

„CertificationNumber P227 tóki [-]“.  
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VI. VIÐAUKI 

Ákvæðum VII. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/2400 er breytt sem hér segir: 

 1) Í lið 4.3 kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar fyrir neðan fyrirsögnina: 

„Niðurstöðum fyrir snúningsvægistap skulu fylgja viðbætur í samræmi við lið 4.4.8 og þær forsniðnar í samræmi við 6. 

viðbæti fyrir frekari vinnslu með hermitóli.“ 

 2) Í lið 4.4.1 bætist eftirfarandi málsliður við í fyrstu málsgrein fyrir neðan fyrirsögnina: 

„Röð mælinga á snúningsvægi skal framkvæmd og skráð tvisvar.“ 

 3) Í lið 4.4.2 kemur eftirfarandi í stað málsgreinarinnar fyrir neðan fyrirsögnina: 

„Tímalengd mælingar á hverjum stökum netpunkti skal vera 5-20 sekúndur.“ 

 4) Í lið 4.4.3, í stað fyrstu málsgreinar fyrir neðan fyrirsögnina, kemur eftirfarandi: 

„Reikna skal hreint meðaltal allra skráðra gilda fyrir hvern netpunkt innan 5-20 sekúndna bilsins sem um getur í lið 4.4.2.“ 

 5) Í stað liðar 4.4.5.1 kemur eftirfarandi: 

„4.4.5.1. Meðaltal hraðagilda á hvern netpunkt (5-20 sekúndna bil) skal ekki víkja frá stillingargildunum um meira en 

± 5 snún./mín. fyrir úttakshraðann.“ 

 6) Í stað liðar 4.4.8.5 kemur eftirfarandi: 

„4.4.8.5. Ef um er að ræða tvíásasamstæðu skal reikna út samanlagðan kenniferil snúningsvægistaps beggja ása út frá 

niðurstöðum úr prófun á stöku ásunum á inntakshliðinni. Einnig skal bæta við inntakssnúningsvæginu. 

Tloss,rep,tdm = Tloss,rep,1 + Tloss,rep,2 

Tin,tdm = Tin,1 + Tin,2“. 

 7) Í stað myndar 2 í lið 6.2.1 kemur eftirfarandi: 

„Mynd 2 

Hraðasvið og svið snúningsvægis við prófun á samræmi vottaðra eiginleika sem tengjast koltvísýringslosun og 

eldsneytisnotkun 

“  
lítill hraði millihraði mikill hraði 

lítill hraði/millisnúningsvægi 

lítill hraði/hátt snúningsvægi 

lítill hraði/lágt snúningsvægi 

millihraði/hátt snúningsvægi 

mikill hraði/lágt snúningsvægi 

millihraði/millisnúningsvægi 

lá
g
t 
s
n
ú

n
in

g
s
-

v
æ

g
i 

millihraði/lágt snúningsvægi 

mikill hraði/hátt snúningsvægi 

mikill hraði/millisnúningsvægi 

m
ill

is
n
ú

n
in

g
s
-

v
æ

g
i 

h
á
tt

 s
n

ú
n
in

g
s
-

v
æ

g
i 
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 8) Í stað a- og b-liðar í lið 6.4.1 kemur eftirfarandi: 

„a) Ef gerð er mæling á snúningsvægistapi, samkvæmt a- eða b-lið liðar 6.1, skal meðalskilvirkni prófaðs áss við 

samræmisferli vottaðra eiginleika sem tengjast koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun ekki vera lægri en samsvarandi 

meðalskilvirkni gerðarviðurkennds áss en sem nemur 1,5% fyrir eindrifaása og 2,0% fyrir alla aðrar raðir ása. 

b) Ef gerð er mæling á tregðuvægi, samkvæmt c-lið liðar 6.1, skal tregðuvægi í prófuðum ás við samræmisferli vottaðra 

eiginleika sem tengjast koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun vera lægra en samsvarandi tregðuvægi 

gerðarviðurkennds áss eða innan þeirra vikmarka sem tilgreind eru í töflu 2.“ 

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

a) Í stað orðanna „Gerð áss:“ á kápu Upplýsingaskjals um ás kemur „Gerð/hópur áss (ef við á):“. 

b) Í 1. hluta falla niður liðir 0.0 til 0.9. 

10) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á lið 3.1 í 4. viðbæti: 

a) Í stað g-liðar kemur eftirfarandi: 

„g) Þvermál á kambhjóli (+ 1,5/– 8% tilvísun í stærsta teiknaða þvermál)“. 

b) Í stað l-liðar kemur eftirfarandi: 

„l) Gírhlutfall í hverju þrepi gírs innan áss er á sviðinu 2 á meðan einungis einni tannhjólasamstæðu er breytt“. 

c) Ákvæði p-liðar fellur brott. 

11) Ákvæðum 5. viðbætis er breytt sem hér segir: 

a) Í stað liðar 1.1 kemur eftirfarandi: 

„1.1. Nafn eða vörumerki framleiðanda“. 

b) í stað liðar 2.1 kemur eftirfarandi: 

„2.1. Vottunarnúmer fyrir ása skal vera samsett af eftirfarandi: 

eX*YYYY/YYYY*ZZZZ/ZZZZ*L*0000*00 

Liður 1 Liður 2 Liður 3 
Viðbótarbókstafur 

við lið 3 
Liður 4 Liður 5 

Tilvísun til 

landsins sem 

gefur út vottunina 

Reglugerð um 

koltvísýringsvott

un þungra 

ökutækja 

(2017/2400) 

Nýjasta 

breytingaregluge

rð (ZZZZ/ZZZZ) 

L = Ás Grunnvottunarnú

mer 0000 

Rýmkun 00“. 

12) Ákvæðum 6. viðbætis er breytt sem hér segir: 

a) Í stað 1. liðar í „skilgreiningar“ kemur eftirfarandi: 

„1) „Kennimerki mæliþáttar“: Einkvæmt auðkenni eins og notað er í hermitóli fyrir sértækan ílagsþátt eða mengi 

ílagsgagna“. 

b) Í þriðju línu í töflu 1 kemur eftirfarandi í stað „TechnicalReportId“ fyrir neðan fyrirsögnina: 

„CertificationNumber P217 tóki [-]“.  
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VII. VIÐAUKI 

Ákvæðum VIII. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/2400 er breytt sem hér segir: 

1) í 3. lið kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar fyrir neðan fyrirsögnina: 

„Fyrir ökutæki sem eru ekki hluti af hóp skal nota staðalgildin fyrir Cd·Adeclared, eins og lýst er í 7. viðbæti við þennan 

viðauka. Í því tilviki skal ekki leggja fram nein ílagsgögn um loftviðnám. Úthlutun staðalgilda er gerð með sjálfvirkum 

hætti með hermitóli.“ 

2) Í stað liða 3.3.1 og 3.3.2 kemur eftirfarandi: 

„3.3.1. Undirvagn ökutækis skal passa við mál staðalyfirbyggingar eða staðalfestivagns eins og skilgreint er í 4. viðbæti 

við þennan viðauka. 

 3.3.2. Hæð ökutækis, sem er ákvörðuð samkvæmt vii. lið í lið 3.5.3.1, skal vera innan þeirra marka sem tilgreind eru í 

3. viðbæti við þennan viðauka.“ 

3) Í stað iii. liðar í lið 3.3.7 kemur eftirfarandi: 

„iii. Hjólbarðar eru uppblásnir að hámarksþrýstingi sem framleiðandi hjólbarðans leyfir innan vikmarka sem 

eru ± 0,2 bör“. 

4) Í stað vii. liðar í lið 3.5.3.1 kemur eftirfarandi: 

„vii. Athugun á uppsetningu ökutækis með tilliti til hæðar og rúmfræðilegra atriða, með hreyfil í gangi. Ákvarða skal 

hámarkshæð ökutækis með mælingu við öll fjögur horn kassa/festivagns.“ 

5) Í lið 3.5.3.2 bætist eftirfarandi texti við eftir málsgreinina fyrir neðan fyrirsögnina: 

„Ef ekki er hægt að halda miklum hraða í heila lotu, t.d. vegna þess að beygjur eru of krappar, er heimilt að víkja frá 

markhraðakröfunni í beygjum, þ.m.t. á nálægum beinum köflum þar sem þarf að hægja og hraða á ökutækinu. 

Frávikum skal haldið í lágmarki eins og kostur er. 

Að öðrum kosti má upphitunarfasinn fara fram á nálægum vegi ef hægt er að halda markhraðanum innan ± 10 km/klst. í 

90% af upphitunartímanum. Sá hluti upphitunarfasans sem notaður er til að aka frá veginum að kyrrstöðusvæðinu á 

prófunarbrautinni til að núllstilla snúningsvægismælana skal teljast með hinum upphitunarfasanum eins og fram kemur í 

lið 3.5.3.4. Tíminn fyrir þennan hluta skal ekki vera lengri en 20 mínútur. Mælibúnaðurinn skal skrá hraðann og tímann í 

upphitunarfasanum.“ 

6) Í stað liðar 3.5.3.4 kemur eftirfarandi: 

„3.5.3.4. Annar upphitunarfasi er keyrður í minnst 10 mínútur að viðbættum, ef við á, akstrinum frá veginum að 

kyrrstöðusvæðinu á prófunarbrautinni til að núllstilla snúningsvægismælana á markhraða prófunar við mikinn 

hraða. Upphitunarfasinn, í samræmi við þennan lið, skal ekki vera lengri en 20 mínútur.“ 

7) Í stað d-liðar í lið 3.6.5 kemur eftirfarandi: 

„d. loftviðnámshópi hefur verið breytt“. 

8) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á lið 3.9: 

a) Í stað fyrirsagnarinnar kemur eftirfarandi: 

„Ílagsgögn fyrir forvinnslutól fyrir loftviðnám“. 

b) Í annarri málsgrein fyrir neðan fyrirsögnina kemur eftirfarandi í stað fyrsta málsliðar: 

„Í tæknigögnum forvinnslutóls fyrir loftviðnám er hægt að finna nákvæma lýsingu á umbeðnum gagnasniðum, 

ílagsskrám og meginreglum um mat.“ 

9) Töflu 2 er breytt sem hér segir: 

Í stað orðanna „Heildarmassi ökutækis“ í fjórðu línu og „Gerð gírkassa“ í tíundu línu fyrir neðan fyrirsögnina kemur 

eftirfarandi: 

„Heildarmassi ökutækis [kg] heildarmassi óliðskiptrar vöruflutningabifreiðar eða dráttartækis (án 

eftirvagns eða festivagns) 

Gerð gírkassa [-] handvirk eða sjálfvirk gírskipting: „SMT“, „AMT“, „DCT“, 

sjálfskipting með vægisbreyti: „APT““.   
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10) Í stað fyrirsagnarinnar í töflu 4 kemur eftirfarandi: 

„Tafla 4 

Ílagsgögn ætluð forvinnslutóli fyrir loftviðnám – samskipunarskrá mælingarhluta“. 

11) Í stað xi. liðar í lið 3.10.1.1 kemur eftirfarandi: 

„xi. sennileikaathugun sem snúningshraði hreyfils eða hraði hjöruliðar stenst, eftir því hvort á við: 

Athugun á snúningshraða hreyfils fyrir prófun við mikinn hraða: 

 

þar sem: 

igear = yfirfærsluhlutfall gírs sem er valinn í prófun við mikinn hraða [-] 

iaxle = yfirfærsluhlutfall áss [-] 

vhms,avrg = meðaltal af hraða ökutækis (mælingarhluti fyrir mikinn hraða) [km/klst.] 

neng,1s = 1 sek. miðlægt hlaupandi meðaltal af snúningshraða hreyfils (mælingarhluti fyrir mikinn hraða) 

[snún./mín.] 

neng,avrg = meðaltal af snúningshraða hreyfils (mælingarhluti fyrir mikinn hraða) [snún./mín.] 

rdyn,avrg = meðaltal virks snúningsradíuss í einum mælingarhluta fyrir mikinn hraða [m] 

rdyn,ref,HS = virkur snúningsradíus til viðmiðunar, reiknaður út frá öllum gildum mælingarhlutum fyrir mikinn 

hraða (fjöldi = n) [n] 

Athugun á snúningshraða hreyfils fyrir prófun við lítinn hraða: 

 

þar sem: 

igear = yfirfærsluhlutfall gírs sem er valinn í prófun við lítinn hraða [-] 

iaxle = yfirfærsluhlutfall áss [-] 

vlms,avrg = meðaltal af hraða ökutækis (mælingarhluti fyrir lítinn hraða) [km/klst.] 

neng,float = miðlægt hlaupandi meðaltal af snúningshraða hreyfils með Xms sekúndna grunntíma 

(mælingarhluti við lítinn hraða) [snún./mín.]  

neng,avrg = meðaltal af snúningshraða hreyfils (mælingarhluti fyrir mikinn hraða) [snún./mín.] 

Xms = tími sem þarf til að aka 25 metra vegalengd við lítinn hraða [s] 

rdyn,avrg = meðaltal virks snúningsradíuss í einum mælingarhluta fyrir lítinn hraða [m] 

rdyn,ref,LS1/LS2 = virkur snúningsradíus til viðmiðunar, reiknaður út frá öllum gildum mælingarhlutum fyrir 

prófun 1 við lítinn hraða eða prófun 2 við lítinn hraða (fjöldi = n) [m] 
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Sennileikaathugun á hraða hjöruliðar er framkvæmd með hliðstæðum hætti þar sem í stað neng,1s kemur ncard,1s (1 sek. 

miðlægt hlaupandi meðaltal af hraða hjöruliðar í mælingarhluta fyrir mikinn hraða) og í stað neng,float kemur ncard,float 

(hlaupandi meðaltal af hraða hjöruliðar með Xms sekúndna grunntíma í mælingarhluta fyrir lítinn hraða) og með igear 

stillt á gildi 1.“ 

12) Í lið 3.11 kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar fyrir neðan fyrirsögnina: 

„Hægt er að búa til nokkur mismunandi uppgefin Cd·Adeclared gildi á grunni eins mælds Cd·Acr (0), svo fremi að ákvæði 

varðandi hópa, skv. 4. lið í 5. viðbæti, séu uppfyllt.“ 

13) Í stað 2. viðbætis kemur eftirfarandi: 

„2. viðbætir 

Upplýsingaskjal um loftviðnám 

Blað með lýsingu nr.: Útgáfa: 

úr: 

Breyting: 

samkvæmt … 

Gerð eða hópur loftviðnáms (ef við á): 

Almenn athugasemd: Skilgreina þarf rafrænt skráasnið fyrir ílagsgögn fyrir hermitól sem hægt er að nota til að flytja gögn 

inn í hermitólið. Ílagsgögn í hermitólinu geta verið önnur en gögnin sem beðið er um í upplýsingaskjalinu og öfugt 

(skilgreint síðar). Gagnaskrá er sérstaklega nauðsynleg þar sem þörf er á meðhöndlun umfangsmikilla gagna eins og 

kenniferla skilvirkni (engin þörf á handvirkum flutningi/innfærslu).  

… 

0.0. ALMENNT 

0.1. Heiti og heimilisfang framleiðanda 

0.2. Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda) 

0.3. Gerð loftviðnáms (hópur, ef við á): 

0.4. Verslunarheiti (ef til er) 

0.5. Gerðarauðkenni ef slíkt er á ökutækinu 

0.6. Staðsetning og aðferð við að festa vottunarmerkið á, ef um er að ræða íhluti og aðskildar tæknieiningar 

0.7. Heiti og heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja 

0.8. Heiti og heimilisfang fulltrúa framleiðanda  
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1. HLUTI 

GRUNDVALLAREINKENNI (STOFN)LOFTVIÐNÁMS OG GERÐA LOFTVIÐNÁMS INNAN LOFTVIÐNÁMSHÓPS 

 Stofnloftviðnám Einingar í hóp eða 

gerð loftviðnáms 

 

 

 #1 #2 #3  
 

1.0. SÉRTÆKAR UPPLÝSINGAR UM LOFTVIÐNÁM 

1.1.0. ÖKUTÆKI 

1.1.1. Yfirhópur þungra ökutækja (HDV) samkvæmt koltvísýringskerfi fyrir þung ökutæki 

1.2.0. Tegund ökutækisins 

1.2.1. Samskipan ása 

1.2.2. Hámarksheildarþyngd ökutækis 

1.2.3. Farþegarými 

1.2.4. Breidd farþegarýmis (hámarksgildi í Y-ás) 

1.2.5. Lengd farþegarýmis (hámarksgildi í X-ás) 

1.2.6. Hæð þaks 

1.2.7. Hjólhaf 

1.2.8. Hæð farþegarýmis yfir grind 

1.2.9. Hæð grindar 

1.2.10. Loftaflfræðilegir fylgihlutir eða viðbætur (t.d. vindkljúfur á þaki, framlenging á hliðum, svuntur með hliðum, 

blöð á hornum) 

1.2.11. Hjólbarðastærð við framás 

1.2.12. Hjólbarðastærð við drifás eða drifása 

1.3. Forskriftir yfirbyggingar (samkvæmt skilgreiningu á staðalyfirbyggingu) 

1.4. Forskriftir festivagns eða eftirvagns (samkvæmt forskrift festivagns eða eftirvagns út frá staðalyfirbyggingu) 

1.5. Hópurinn er skilgreindur út frá breytu í samræmi við lýsingu umsækjanda (viðmiðun stofns og viðmiðun hóps 

sem vikið er frá) 

SKRÁ YFIR FYLGISKJÖL 

Nr.: Lýsing: Útgáfudagur: 

1. Upplýsingar um prófunarskilyrði … 

2. …  

Fylgiskjal 1 við upplýsingaskjal 

Upplýsingar um prófunarskilyrði (ef við á) 

1.1. Prófunarbraut þar sem prófanir eru gerðar 

1.2. Heildarmassi ökutækis við mælingu [kg] 

1.3. Hámarkshæð ökutækis við mælingu [m] 

1.4. Meðalumhverfisskilyrði meðan á fyrstu prófun á litlum hraða stendur [°C] 

1.5. Meðalhraði ökutækis meðan á prófunum við mikinn hraða stendur [km/klst.] 

1.6. Margfeldi viðnámsstuðuls (Cd) með þversniðsflatarmáli (Acr) við skilyrði þar sem hliðarvindur er enginn CdAcr(0) 

[m2]  
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1.7. Margfeldi viðnámsstuðuls (Cd) með þversniðsflatarmáli (Acr) við skilyrði þar sem hliðarvindur er í meðallagi 

meðan á prófun við stöðugan hraða stendur CdAcr(β) [m2]  

1.8. Meðalgeighorn meðan á prófun við stöðugan hraða stendur β [°] 

1.9. Uppgefið gildi loftviðnáms Cd·Adeclared [m2] 

1.10. Útgáfunúmer forvinnslutóls fyrir loftviðnám“. 

14) Í sjöttu línu í töflu 7 í 3. viðbæti kemur eftirfarandi í stað „Ökutækjayfirhópur 9“ fyrir neðan fyrirsögnina:  

„9 svipuð gildi og fyrir óliðskipt ökutæki með sömu hámarksheildarþyngd ökutækis (yfirhópur 1, 2, 3 eða 4)“. 

15) Í stað fyrirsagnarinnar í töflu 15 í 4. viðbæti kemur eftirfarandi: 

„Forskriftir staðalfestivagns „ST1““. 

16) Ákvæðum 5. viðbætis er breytt sem hér segir: 

a) Ákvæði 3. liðar falla brott. 

b) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á lið 5.5: 

i. Í stað málsgreinarinnar á undan töflu 16 kemur eftirfarandi: 

„5.5. Unnt er að nota yfirlýsta gildið Cd·Adeclared við gerð hópa í öðrum flokkum ökutækja ef viðmiðanir fyrir 

hóp, í samræmi við 5. lið þessa viðbætis, eru uppfylltar á grundvelli þeirra ákvæða sem tilgreind eru í töflu 

16.“ 

ii. Í stað síðustu línunnar „Ökutækjayfirhópur 16“ í töflu 16 kemur eftirfarandi: 

„16 Ökutækjayfirhópur 9 + 0,3 m2 Gildandi ökutækjayfirhópur fyrir flutning þarf að passa við 

heildarþyngd ökutækis. Flutningur heimilaður á gildum sem þegar hafa 

verið flutt.“ 

17) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á lið 2 í 6. viðbæti: 

a) Í stað þriðja málsliðar kemur eftirfarandi: 

„Ef mælt gildi Cd Acr (0) í öllum framkvæmdum prófunum er hærra en gildi Cd·Adeclared, sem er tilgreint fyrir 

stofnökutækið auk 7,5% vikmarka, skulu ákvæði 23. gr. þessarar reglugerðar gilda.“ 

b) Eftirfarandi málsgrein bætist við: 

„Fyrir útreikning á gildinu Cd Acr (0) skal nota útgáfu forvinnslutólsins fyrir loftviðnám, sem ætluð er fyrir 

stofnloftviðnámið, í samræmi við fylgiskjal 1 í 2. viðbæti við þennan viðauka.“ 

18) Í stað málsgreinarinnar á undan töflu 19 í 2. lið í 7. viðbæti kemur eftirfarandi: 

„2. Í tilviki þar sem lögun ökutækis er „óliðskipt vöruflutningabifreið + eftirvagn“ er heildargildi loftviðnáms reiknað út 

með hermitólinu með því að bæta stöðluðum delta-gildum fyrir áhrif eftirvagns, sem tilgreind eru í töflu 19, við Cd · 

Adeclared gildi fyrir óliðskiptu vöruflutningabifreiðina.“ 

19) Ákvæðum 8. viðbætis er breytt sem hér segir: 

a) Í stað liðar 1.1 kemur eftirfarandi: 

„1.1. Nafn eða vörumerki framleiðanda“. 

b) Í stað þriðja málsliðar í lið 1.5 kemur eftirfarandi: 

„Merkingarnar, merkimiðarnir, plöturnar eða sjálflímandi miðarnir verða að endast þann tíma sem stýrishús 

vöruflutningabifreiðarinnar er notað og vera auðlæsilegir og óafmáanlegir.“  
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c) Í stað liðar 2.1 kemur eftirfarandi: 

„2.1. Vottunarnúmer fyrir loftviðnám skal vera samsett af eftirfarandi:  

eX*YYYY/YYYY*ZZZZ/ZZZZ*P*0000*00 

Liður 1 Liður 2 Liður 3 
Viðbótarbókstafur 

við lið 3 
Liður 4 Liður 5 

Tilvísun til 

landsins sem 

gefur út vottunina 

Reglugerð (2017/ 

2400) um kolt-

vísýringsvottun 

þungra ökutækja  

Nýjasta 

breytinga-

reglugerð 

(ZZZZ/ZZZZ) 

P = loftviðnám Grunnvottunar-

númer 0000 

Rýmkun 00“. 

20) Í stað 9. viðbætis kemur eftirfarandi: 

„9. viðbætir 

Ílagsþættir fyrir hermitólið 

Inngangur 

Í þessum viðbæti er lýst skránni yfir mæliþætti sem framleiðandi ökutækis skal láta af hendi sem ílag við hermitólið. 

Gildandi XML-gerðarlýsing ásamt dæmi um gögn eru aðgengileg í sérstaka rafræna dreifingarkerfinu. 

Forvinnslutól loftviðnáms býr sjálfvirkt til XML-gögnin. 

Skilgreiningar 

1) „Kennimerki mæliþáttar“: Einkvæmt auðkenni eins og notað er í hermitóli fyrir sértækan ílagsþátt eða mengi 

ílagsgagna 

2) „Gerð“: Gagnategund mæliþáttar 

strengur  ...........  röð rittákna, kóðuð samkvæmt ISO8859-1 

tóki  ..................  röð rittákna, kóðuð samkvæmt ISO8859-1, án stafabils í upphafi/aftast 

dagsetning  .......  dag- og tímasetning (á alheimstímasniði) með sniðinu: ÁÁÁÁ-MM-DDTKK:MM:SSZ með 

skáletruðum bókstöfum sem tákna föst rittákn t.d. „2002-05-30T09:30:10Z“. 

heiltala .............  gildi með gagnategundinni „heil tala“, engin núll fremst, t.d. „1800“ 

tvöfalt, X  .........  brotatala með nákvæmlega X tölustafi eftir tugatáknið („.“) og engin núll fremst, t.d. fyrir „tvöfalt, 

2“: „2345,67“; fyrir „tvöfalt, 4“: „45,6780“ 

3) „Eining“... efnisleg eining þáttarins 

Mengi ílagsþátta 

Tafla 1 

Ílagsþættir „AirDrag“ 

Heiti mæliþáttar 
Kennimerki 

mæliþáttar 
Gerð Eining Lýsing/tilvísun 

Manufacturer P240 tóki   

Model P241 tóki   

CertificationNumber P242 tóki  Kennimerki íhlutar eins og það er notað við 

vinnslu vottunar 

Date P243 dagsetning  Dagsetning og tími þegar íhlutartæti er gert 
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Heiti mæliþáttar 
Kennimerki 

mæliþáttar 
Gerð Eining Lýsing/tilvísun 

AppVersion P244 tóki  Útgáfunúmer sem auðkennir útgáfu 

forvinnslutóls fyrir loftviðnám 

CdxA_0 P245 tvöfalt, 2 [m2] Lokaniðurstaða í forvinnslutóli fyrir 

loftviðnám. 

TransferredCdxA P246 tvöfalt, 2 [m2] CdxA_0 fært yfir í tengda hópa í öðrum 

ökutækjayfirhópum í samræmi við töflu 16 í 

5. viðbæti. Leggja skal fram CdxA_0 ef engri 

reglu um flutning var beitt. 

DeclaredCdxA P146 tvöfalt, 2 [m2] Uppgefið gildi fyrir loftviðnámshóp 

Í tilvikum þar sem staðalgildi í samræmi við 7. viðbæti skulu notuð í hermitólinu skal ekki veita nein ílagsgögn í efnisþátt 

loftviðnáms. Staðalgildum er úthlutað sjálfvirkt í samræmi við fyrirkomulag um ökutækjayfirhóp.“ 

 _____   
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VIII. VIÐAUKI 

Ákvæðum IX. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/2400 er breytt sem hér segir: 

1) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 1. lið: 

a) Í annarri málsgrein fyrir neðan fyrirsögnina kemur eftirfarandi í stað inngangsmálsliðarins: 

„Taka skal tillit til aflnotkunar eftirfarandi aukabúnaðar við notkun á hermitólinu með því að nota tæknilega sértæk 

meðalstaðalgildi fyrir afl:“ 

b) Í stað síðustu málsgreinar kemur eftirfarandi: 

„Staðalgildi eru hluti af hermitólinu og notast sjálfkrafa þegar samsvarandi tækni er valin.“ 

2) Í stað 17. liðar í 2. lið kemur eftirfarandi: 

„17) „rafknúin stýrisdæla“: vökvadæla knúin með rafhreyfli,“. 

3) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á lið 3.2: 

a) Í stað töflu 2 kemur eftirfarandi: 

„Tafla 2 

Vélræn aflþörf stýrisdælu 

Auðkenning á lögun ökutækis  Aflnotkun stýrisbúnaðar P [W] 

F
jö
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i 
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a 
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am
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ip
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S
am
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ip
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s 
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) 

Ö
k

u
tæ

k
ja

y
fi

rh
ó

p
u

r Flutningar á 

lengri leiðum 

Svæðisbundnir 

flutningar 

Þéttbýlis-

flutningar 

Þjónustu-

stofnun 

sveitarfélags 

Byggingar-

starfsemi og 

mannvirkjagerð 

U+F B S U+F B S U+F B S U+F B S U+F B S 

2 

4 × 2 
Óliðskipt vöruflutninga-

bifreið + (dráttartæki) 
> 7,5 – 10 1    240 20 20 220 20 30       

 
Óliðskipt vöruflutninga-

bifreið + (dráttartæki) 
> 10 – 12 2 340 30 0 290 30 20 260 20 30       

 
Óliðskipt vöruflutninga-

bifreið + (dráttartæki) 
> 12 – 16 3    310 30 30 280 30 40       

 
Óliðskipt vöruflutninga-

bifreið 
> 16 4 510 100 0 490 40 40 430 40 50 430 30 50 580 30 70 

 Dráttartæki > 16 5 600 120 0 540 90 40       640 50 80 

4 × 4 
Óliðskipt vöruflutninga-

bifreið 
> 7,5 – 16 6 — 

 
Óliðskipt vöruflutninga-

bifreið 
> 16 7 — 

 Dráttartæki > 16 8 — 

3 

6 × 2/2 

– 4 

Óliðskipt vöruflutninga-

bifreið 
allur 9 600 120 0 490 60 40 440 50 50 430 30 50 640 50 80 

 Dráttartæki allur 10 450 120 0 440 90 40       640 50 80 

6 × 4 
Óliðskipt vöruflutninga-

bifreið 
allur 11 600 120 0 490 60 40    430 30 50 640 50 80 

 Dráttartæki allur 12 450 120 0 440 90 40       640 50 80 

6 × 6 
Óliðskipt vöruflutninga-

bifreið 
allur 13 

— 

 Dráttartæki allur 14 
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Auðkenning á lögun ökutækis  Aflnotkun stýrisbúnaðar P [W] 
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r Flutningar á 

lengri leiðum 

Svæðisbundnir 

flutningar 

Þéttbýlis-

flutningar 

Þjónustu-

stofnun 

sveitarfélags 

Byggingar-

starfsemi og 

mannvirkjagerð 

U+F B S U+F B S U+F B S U+F B S U+F B S 

4 

8 × 2 
Óliðskipt vöruflutninga-

bifreið 
allur 15 — 

8 × 4 
Óliðskipt vöruflutninga-

bifreið 
allur 16             640 50 80 

8 × 6/8 

× 8 

Óliðskipt vöruflutninga-

bifreið 
allur 17 — 

þar sem: 

U = Án hleðslu - dæling olíu án stýrisþrýstingskröfu 

F = Núningur - núningur í dælunni 

B = Halli - leiðrétting á stýringu vegna halla á vegi eða hliðarvinds 

S = Stýrisbúnaður - aflþörf stýrisdælu vegna beygju og stefnubreytingar.“ 

b) Í stað þriðju málsgreinar kemur eftirfarandi: 

„Ef ný tækni er ekki skráð skal tæknin „fast slagrými“ notuð í hermitólinu.“ 

4) Í stað þriðju málsgreinar í lið 3.3 kemur eftirfarandi: 

„Ef tæknin sem notuð er í ökutækinu er ekki skráð skal tæknin „staðalriðstraumsrafall“ notuð í hermitólinu.“ 

5) Í stað töflu 9 í lið 3.5 kemur eftirfarandi: 

„Tafla 9 

Vélræn aflþörf loftræstikerfis 

Auðkenning á lögun ökutækis  Aflnotkun loftræstikerfis [W] 
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2 

4 × 2 
Óliðskipt vöruflutningabifreið + 

(dráttartæki) 
> 7,5 - 10 1  150 150   

 
Óliðskipt vöruflutningabifreið + 

(dráttartæki) 
> 10 - 12 2 200 200 150   

 
Óliðskipt vöruflutningabifreið + 

(dráttartæki) 
> 12 – 16 3  200 150   

 Óliðskipt vöruflutningabifreið > 16 4 350 200 150 300 200 

 Dráttartæki > 16 5 350 200   200 

4 × 4 Óliðskipt vöruflutningabifreið > 7,5 – 16 6 — 

 Óliðskipt vöruflutningabifreið > 16 7 — 

 Dráttartæki > 16 8 — 
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Auðkenning á lögun ökutækis  Aflnotkun loftræstikerfis [W] 
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3 

6 × 2/2 – 4 Óliðskipt vöruflutningabifreið allur 9 350 200 150 300 200 

 Dráttartæki allur 10 350 200   200 

6 × 4 Óliðskipt vöruflutningabifreið allur 11 350 200  300 200 

 Dráttartæki allur 12 350 200   200 

6 × 6 Óliðskipt vöruflutningabifreið allur 13 
— 

 Dráttartæki allur 14 

4 

8 × 2 Óliðskipt vöruflutningabifreið allur 15 — 

8 × 4 Óliðskipt vöruflutningabifreið allur 16     200 

8 × 6/8 × 8 Óliðskipt vöruflutningabifreið allur 17 —“. 

6) Í málsgreininni fyrir neðan fyrirsögnina í lið 3.6 kemur eftirfarandi í stað þriðja málsliðar: 

„Hermitólið bætir aflnotkuninni við notkun á tengdu aflúttaki og henni er ekki lýst hér á eftir.“ 

 _____  
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IX. VIÐAUKI 

Ákvæðum X. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/2400 er breytt sem hér segir: 

1) Í stað liðar 3.4.1 kemur eftirfarandi: 

„3.4.1. Hjólbarðinn skal vera auðþekkjanlegur að því er varðar vottun hans fyrir viðeigandi veltiviðnámsstuðul.“ 

2) Í stað fyrsta málsliðar í lið 3.4.2 kemur eftirfarandi: 

„Hjólbarðaframleiðandinn skal nota merkingarnar, sem festar eru á hliðar hjólbarðans, eða festa viðbótarauðkenni á 

hjólbarðann.“ 

3) Í stað 1. viðbætis kemur eftirfarandi: 

„1. viðbætir 

FYRIRMYND AÐ VOTTORÐI FYRIR ÍHLUT, AÐSKILDA TÆKNIEININGU EÐA KERFI 

Hámarksstærð: A4 (210 × 297 mm) 

VOTTORÐ UM EIGINLEIKA SEM TENGJAST KOLTVÍSÝRINGSLOSUN OG ELDSNEYTISNOTKUN HJÓLBARÐAHÓPS 

Tilkynning um: 

— veitingu (1) 

— rýmkun (1) 

— synjun (1) 

— afturköllun (1) 

Stimpill yfirvalds 

 

(1) „strika skal yfir það sem á ekki við“ 

fyrir vottorð um eiginleika sem tengjast koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun hjólbarðahóps í samræmi við reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2400, eins og henni var breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2019/318. 

Vottunarnúmer:  .........................................................................................................................................................................  

Tæti:  ..........................................................................................................................................................................................  

Ástæða fyrir rýmkun:  ................................................................................................................................................................  

1. Nafn og heimilisfang framleiðanda:  .................................................................................................................................  

2. Heiti og heimilisfang fulltrúa framleiðanda, ef við á:  .......................................................................................................  

3. Tegundarheiti/vörumerki:  .................................................................................................................................................  

4. Lýsing á gerð hjólbarða:  ...................................................................................................................................................  

a) Nafn framleiðanda  ......................................................................................................................................................  

b) tegundarheiti eða vörumerki 

c) Flokkur hjólbarða (í samræmi við reglugerð (EB) nr. 661/2009)  ...............................................................................  

d) Stærðarmerking hjólbarða  ..........................................................................................................................................  

e) Uppbygging hjólbarða (með skábönd(skábanda), þverbanda)  ...................................................................................  

f) Notkunarflokkur (venjulegur hjólbarði, snjóhjólbarði, hjólbarði til sérstakra nota)  ...................................................  

g) Hraðaflokkur (flokkar)  ...............................................................................................................................................  

h) Burðarstuðull (stuðlar)  ...............................................................................................................................................   
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i) Verslunarheiti  .............................................................................................................................................................  

j) Yfirlýstur veltiviðnámsstuðull hjólbarða  ....................................................................................................................  

5. Auðkenniskóði/-kóðar hjólbarða og tækni sem notuð er til þess að miðla auðkenniskóða, ef við á: 

Tækni: Kóði: 

… … 

6. Tækniþjónusta og, eftir því sem við á, prófunarstofa sem samþykktar eru að því er varðar samþykki eða vottun 

samræmisprófana:  .............................................................................................................................................................  

7. Yfirlýst gildi: 

7.1. yfirlýst veltiviðnámsstig hjólbarðans (í N/kN, námundað að fyrsta tugasæti í samræmi við ISO-staðal 80000-1 í reglu 

B (dæmi 1), lið B.3 í viðbæti B. 

Cr,  .........................................................................................................................................................................  [N/kN] 

7.2. prófunarálag hjólbarða í samræmi við A-lið í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1222/2009 (85% af stöku álagi eða 

85% af hámarksálagsgetu fyrir staka notkun sem tilgreind er í viðeigandi handbókum fyrir hjólbarðastaðla ef merking 

er ekki fyrir hendi á hjólbarðanum). 

FZTYRE  ..........................................................................................................................................................................  [N] 

7.3. Samræmingarjafna:  ...........................................................................................................................................................  

8. Athugasemdir:  ..................................................................................................................................................................  

9. Staður: … 

10. Dagsetning: … 

11. Undirskrift:  .......................................................................................................................................................................  

12. Með þessari orðsendingu fylgja:  .................................................................................................................................... “. 

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

a) Ákvæðum I. LIÐAR er breytt sem hér segir: 

Ákvæði liða 0.14 og 0.16 falla niður. 

b) Ákvæðum II. LIÐAR er breytt sem hér segir: 

i. Í stað 4. liðar kemur eftirfarandi: 

„4. Dagsetning prófunarskýrslu:“. 

ii. Í stað liðar 8.4 kemur eftirfarandi: 

„8.4. Samræmingarjafna:“. 

iii. Eftirfarandi lið er bætt við: 

„8.5. Veltiviðnámsstig hjólbarðans (í N/kN, námundað að fyrsta tugasæti, í samræmi við ISO-staðal 80000-1 í 

reglu B (dæmi 1), lið B.3 í viðbæti B) Cr,aligned  ..........................................................................  [N/kN]“. 

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

a) Í stað fyrirsagnarinnar kemur eftirfarandi: 

„Ílagsþættir fyrir hermitólið“. 

b) Í stað 1. liðar í „skilgreiningar“ kemur eftirfarandi: 

„1) „Kennimerki mæliþáttar“: Einkvæmt auðkenni eins og notað er í hermitóli fyrir sértækan ílagsþátt eða mengi 

ílagsgagna“.  
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c) Í töflu 1 í stað þriðju raðar „TechnicalReportId“ fyrir neðan fyrirsögnina og síðustu röðina kemur eftirfarandi: 

„CertificationNumber P232 tóki   

Dimension P108 strengur [-] Leyfð gildi (ekki tæmandi): „9.00 R20“, „9 R22.5“, „9.5 

R17.5“, „10 R17.5“, „10 R22.5“, „10.00 R20“, „11 

R22.5“, „11.00 R20“, „11.00 R22.5“, „12 R22.5“, „12.00 

R20“, „12.00 R24“, „12.5 R20“, „13 R22.5“, „14.00 

R20“, „14.5 R20“, „16.00 R20“, „205/75 R17.5“, „215/75 

R17.5“, „225/70 R17.5“, „225/75 R17.5“, „235/75 

R17.5“, „245/70 R17.5“, „245/70 R19.5“, „255/70 

R22.5“, „265/70 R17.5“, „265/70 R19.5“, „275/70 

R22.5“, „275/80 R22.5“, „285/60 R22.5“, „285/70 

R19.5“, „295/55 R22.5“, „295/60 R22.5“, „295/80 

R22.5“, „305/60 R22.5“, „305/70 R19.5“, „305/70 

R22.5“, „305/75 R24.5“, „315/45 R22.5“, „315/60 

R22.5“, „315/70 R22.5“, „‘315/80 R22.5“, „325/95 R24“, 

„335/80 R20“, „355/50 R22.5“, „365/70 R22.5“, „365/80 

R20“, „365/85 R20“, „375/45 R22.5“, „375/50 R22.5“, 

„375/90 R22.5“, „385/55 R22.5“, „385/65 R22.5“, 

„395/85 R20“, „425/65 R22.5“, „495/45 R22.5“, „525/65 

R20.5““. 

6) Í stað liðar 2.1 í 4. viðbæti kemur eftirfarandi: 

„1.1. Vottunarnúmer fyrir hjólbarða skal vera samsett af eftirfarandi: 

eX*YYYY/YYYY*ZZZZ/ZZZZ*T*0000*00 

Liður 1 Liður 2 Liður 3 
Viðbótarbókstafur 

við lið 3 
Liður 4 Liður 5 

Tilvísun til 

landsins sem gefur 

út vottunina 

Reglugerð 

(2017/2400) um 

koltvísýrings-

vottun þungra 

ökutækja  

Nýjasta 

breytinga-

reglugerð 

(ZZZZ/ZZZZ) 

T = Hjólbarði Grunnvottunar-

númer 0000 

Rýmkun 00“. 
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X. VIÐAUKI 

„X. VIÐAUKI a 

Samræmi í notkun hermitóls og koltvísýringslosunar- og eldsneytisnotkunareiginleikum íhluta, aðskilinna tæknieininga 

og kerfa: sannprófunaraðferð 

1. Inngangur 

Í þessum viðauka eru settar fram kröfur um þá sannprófunaraðferð sem er prófunaraðferðin til að sannprófa 

koltvísýringslosun nýrra þungra ökutækja. 

Sannprófunaraðferðin felur í sér prófun í vegaakstri til að sannprófa koltvísýringslosun nýrra ökutækja eftir 

framleiðslu. Framleiðandi ökutækisins skal framkvæma prófunina og viðurkenningaryfirvaldið sem veitti leyfið til að 

nota hermitólið skal sannprófa hana. 

Meðan á sannprófunaraðferðinni stendur skal mæla snúningsvægi og hraða drifhjóla, snúningshraða hreyfils, 

eldsneytisnotkun, virkan gír ökutækisins og aðra þá viðkomandi mæliþætti sem skráðir eru í lið 6.1.6. Nota skal 

mæligögnin sem ílag fyrir hermitólið sem notar ílagsgögn um ökutæki og ílagsupplýsingar úr ákvörðuninni á 

koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun ökutækisins. Við hermunina á sannprófunaraðferðinni skal nota augnabliksmæld 

gögn um snúningsvægi og snúningshraða hjólanna ásamt snúningshraða hreyfilsins sem ílag, eins og lýst er á mynd 1, í 

staðinn fyrir hraða ökutækisins í samræmi við lið 6.1.6. Meðan á sannprófunaraðferðinni stendur skal reikna út afl viftu í 

samræmi við mældan snúningshraða viftu. Til að standast sannprófunaraðferðina skal mæld eldsneytisnotkun vera innan 

þeirra vikmarka sem sett eru fram í 7. lið og borin saman við þá eldsneytisnotkun sem líkt er eftir með gagnasafninu fyrir 

sannprófun. 

Sem hluta af sannprófunaraðferðinni skal einnig endurskoða réttleika ílagsgagnasafns ökutækisins úr vottuninni á 

eiginleikum sem tengjast koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun íhlutanna, aðskildu tæknieininganna og kerfanna til 

þess að athuga ferlið fyrir gagnavinnslu og gagnameðhöndlun. Í samræmi við lið 6.1.1 skal sannprófa réttleika 

ílagsgagna sem varða íhluti, aðskildar tæknieiningar og kerfi sem skipta máli fyrir loftmótstöðu og snúningsmótstöðu 

ökutækisins. 

Mynd 1 

Skýringarmynd af sannprófunaraðferðinni 

 

2. Skilgreiningar 

Í þessum viðauka er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

 1) „gagnasafn sem er viðeigandi fyrir sannprófun“: safn ílagsgagna yfir íhluti, aðskildar tæknieiningar og kerfi 

ásamt ílagsupplýsingum sem notaðar eru við ákvörðun á koltvísýringslosun ökutækis sem sannprófunaraðferðin 

gildir um, 

 2) „ökutæki sem sannprófunaraðferðin gildir um“: nýtt ökutæki þar sem gildi fyrir koltvísýringslosun og 

eldsneytisnotkun hefur verið ákvarðað og tilgreint í samræmi við 9. gr., 

 3) „leiðréttur raunmassi ökutækis“: leiðréttur raunmassi ökutækisins í samræmi við 4. tölulið 2. liðar í III. viðauka,  

Mældur snúningshraði 
(snún./mín.) og snúningsvægi 

sem ílag fyrir hermitól 

Streymi eldsneytis Ökutækjah
ermir 

hermitóls 
AUX 

Gírkassi 

Hjólafl 

Mismunadrif 

vikmörk Hermt g/kWh Mælt g/kWh 

Hreyfill 
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 4) „raunmassi ökutækis“: eins og hann er skilgreindur í 6. mgr. 2. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1230/2012, 

 5) „raunmassi ökutækis með farmþunga“: raunmassi ökutækisins ásamt yfirbyggingunni og með þeim farmþunga 

sem notaður er við sannprófunaraðferðina, 

 6) „hjólafl“: heildarafl drifhjóla ökutækis til að yfirvinna alla akstursmótstöðu við hjólið sem reiknað er út í 

hermitólinu út frá mældu snúningsvægi og snúningshraða drifhjólanna, 

 7) „merki frá stjórnsvæðisneti“ eða „CAN-merki“: merki frá tengingunni við rafstýrieiningu ökutækisins eins og 

um getur í lið 2.1.5 í 1. viðbæti við II. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 582/2011, 

 8) „þéttbýlisakstur“: heildarvegalengd sem ekin er meðan eldsneytisnotkun er mæld á hraða sem er undir 

50 km/klst., 

 9) „dreifbýlisakstur“: heildarvegalengd sem ekin er meðan eldsneytisnotkun er mæld á hraða á milli 50 til 

70 km/klst., 

10) „hraðbrautaakstur“: heildarvegalengd sem ekin er meðan eldsneytisnotkun er mæld á meiri hraða en 70 km/klst., 

11) „milliheyrsla“: mælimerki við aðalfrálag nema (My) sem er afurð mæliþáttar (Fz) sem hefur áhrif á nemann, sem 

er frábrugðið þeim mæliþætti sem þessu frálagi er úthlutað; úthlutun hnitakerfis er skilgreind samkvæmt 

staðlinum ISO 4130. 

3. Val ökutækja 

Fjöldi nýrra ökutækja sem prófa skal á hverju framleiðsluári tryggir að viðeigandi afbrigði af íhlutum, aðskildum 

tæknieiningum eða kerfum, sem notuð eru, falli undir sannprófunaraðferðina. Byggja skal val ökutækja til 

sannprófunar á eftirfarandi kröfum: 

a) Til sannprófunar skal velja ökutækin úr framleiðslulínunni með koltvísýringslosunar- og eldsneytisnotkunargildi 

sem hefur verið ákvarðað og tilgreint í samræmi við 9. gr. Íhlutir, aðskildar tæknieiningar eða kerfi sem eru fest í 

eða á ökutækið skulu vera úr raðframleiðslu og skulu samsvara þeim sem eru áfest á framleiðsludegi ökutækisins. 

b) Viðurkenningaryfirvaldið sem veitti leyfið til að nota hermitólið skal sjá um val ökutækja byggt á tillögum frá 

framleiðanda ökutækisins. 

c) Einungis skal velja ökutæki með einn drifás til sannprófunar. 

d) Mælst er til þess að innifalið í hverju gagnasafni sem er viðeigandi fyrir sannprófun sé sá hreyfill, ás og gírkassi 

sem hafa hæstu sölutölurnar hjá hverjum framleiðanda. Heimilt er að prófa íhluti, aðskildar tæknieiningar eða 

kerfi öll saman í einu ökutæki eða í mismunandi ökutækjum að uppfylltu því skilyrði að sérhver íhlutur falli undir 

a.m.k. eina sannprófun í einu ökutæki. 

e) Ökutæki, sem nota staðalgildi fyrir koltvísýringsvottun á íhlutum þeirra, aðskildum tæknieiningum eða kerfum í 

staðinn fyrir mæligildi fyrir gírskiptingu og fyrir ásatap, skulu ekki valin til sannprófunar svo lengi sem ökutæki 

eru framleidd sem uppfylla kröfurnar í a- til c-lið og sem hafa mældan kenniferil taps varðandi þessa íhluti, 

aðskildu tæknieiningar eða kerfi í koltvísýringsvottuninni. 

f) Lágmarksfjöldi mismunandi ökutækja með mismunandi samsetningar af gagnasöfnum sem eru viðeigandi fyrir 

sannprófun og sem skal prófa með sannprófun á hverju ári skal byggjast á sölutölum frá framleiðanda 

ökutækisins eins og sett er fram í töflu 1: 

Tafla 1 

Ákvörðun á lágmarksfjölda ökutækja sem ökutækjaframleiðandinn skal prófa 

Fjöldi ökutækja sem prófa skal 
Árleg framleiðsla á ökutækjum sem eru viðeigandi fyrir 

sannprófunaraðferð 

1 1-25 000 

2 25 001-50 000 
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Fjöldi ökutækja sem prófa skal 
Árleg framleiðsla á ökutækjum sem eru viðeigandi fyrir 

sannprófunaraðferð 

3 50 001-75 000 

4 75 001-100 000 

5 yfir 100 000 

g) Ökutækjaframleiðandinn skal ljúka sannprófuninni innan tíu mánaða frá þeim degi sem ökutækið er valið til 

sannprófunar. 

4. Ástand ökutækis 

Sérhvert ökutæki sem valið er til sannprófunar skal vera í sama framleiðsluástandi (e. series conditions) og 

viðskiptavinurinn fær venjulega í hendurnar. Engar breytingar eru heimilaðar á vélbúnaði á borð við smurefni eða á 

hugbúnaði á borð við viðbótarstillibúnað. 

4.1. Tilkeyrsla ökutækja 

Tilkeyrsla ökutækis er ekki skyldubundin. Beita skal þróunarstuðli á prófunarniðurstöðurnar eins og skilgreint er í 7. lið 

ef ekin heildarvegalengd ökutækisins er undir 15000 km. Ekin heildarvegalengd prófunarökutækisins er sú sem lesin er 

af kílómetramælinum við upphaf mælingarinnar á eldsneytisnotkun. Hámarksvegalengd sannprófunaraðferðarinnar skal 

vera 20000 km. 

4.2. Eldsneyti og smurefni 

Öll smurefni skulu vera í samræmi við raðframleiðsluútfærslu ökutækisins. 

Nota skal viðmiðunareldsneyti eins og sett er fram í lið 3.2 í V. viðauka við mælingu á eldsneytisnotkuninni eins og 

lýst er í lið 6.1.5. 

Eldsneytisgeymirinn skal vera fullur við upphaf mælingarinnar á eldsneytisnotkun. 

5. Mælibúnaður 

Allur viðmiðunarmælibúnaður á rannsóknarstofu sem notaður er við kvörðun og sannprófun skal vera rekjanlegur til 

innlendra (alþjóðlegra) staðla. Kvörðunarstofa skal fara að kröfum ISO 9000-staðlaraðarinnar og annaðhvort ISO/TS-

staðals 16949 eða ISO/IEC-staðals 17025. 

5.1. Snúningsvægi 

Mæla skal beint snúningsvægi við alla drifása með einu af eftirfarandi mælikerfum sem uppfylla kröfurnar í töflu 2: 

a) mæli fyrir snúningsvægi við hjólnöf, 

b) mæli fyrir snúningsvægi við felgu, 

c) mæli fyrir snúningsvægi við driföxul. 

Kvarðað svið skal vera a.m.k. 10 000 Nm. Mælisviðið skal ná yfir allt svið snúningsvægisins sem á sér stað við 

sannprófunaraðferðina á því ökutæki sem er prófað. 

Mæla skal rekið meðan á sannprófun stendur eins og lýst er í 6. lið með því að núllstilla mælikerfið fyrir 

snúningsvægi í samræmi við lið 6.1.5 eftir formeðhöndlunina með því að lyfta ásnum og mæla aftur snúningsvægið 

með ásinn upphækkaðan beint eftir sannprófunina. 

Til að niðurstöður úr prófun séu gildar skal það sannað að hæsta rek í mælikerfinu fyrir snúningsvægi meðan á 

sannprófunaraðferðinni stendur sé 150 Nm (summa beggja hjóla). 

5.2. Hraði ökutækis 

Síðar skal nota hraða ökutækisins í mögulegum sennileikaathugunum á gíramerki og sá hraði skal byggja á merki frá 

stjórnsvæðisneti.  
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5.3. Tengdur gír 

Ekki þarf að mæla gírinn sem er tengdur heldur skal hann reiknaður út með hermitólinu á grundvelli mældum 

snúningshraða hreyfils, hraða ökutækisins og hjólbarðastærðum og yfirfærsluhlutföllum ökutækisins í samræmi við 

7. lið. Stöðu gírsins má einnig fá út frá merki frá stjórnsvæðisneti til að athuga möguleg frávik frá stöðu gírsins eins 

og hún er reiknuð út í hermitólinu. Ef um er að ræða frávik í stöðu gírsins í meira en 5% af tímalengd prófunarinnar 

skal framleiðandi ökutækisins rannsaka og greina frá ástæðunum fyrir frávikinu. Nota skal ílagsgögnin um stöðu gírs 

í hermitólinu til að reikna út tapið í gírkassanum sem er háð gírnum. Hermitólið skal fá snúningshraða hreyfils úr 

ílagsgögnunum eins og skilgreint er í lið 5.4. 

5.4. Snúningshraði hreyfils 

Nota skal merkið frá tengingunni við rafstýrieiningu ökutækisins um opið viðmót innbyggðs greiningarkerfis til að 

mæla snúningshraða hreyfilsins. Annars konar mælikerfi eru leyfð ef þau uppfylla kröfurnar sem settar eru fram í 

töflu 2. 

5.5. Snúningshraði hjóla við drifás 

Mælikerfið fyrir snúningshraða vinstra og hægra hjóls við drifásinn til að meta aflþörf hjólanna sem ílag fyrir 

hermitólið fyrir hermun sannprófunarinnar skal uppfylla þær kröfur sem settar eru fram í töflu 2. 

5.6. Snúningshraði viftu 

Nota má merki frá stjórnsvæðisneti fyrir snúningshraða viftunnar, ef slíkt liggur fyrir. Að öðrum kosti má nota ytri 

skynjara sem uppfyllir kröfurnar sem settar eru fram í töflu 2. 

5.7. Mælikerfi fyrir eldsneyti 

Eldsneytið sem er notað skal mæla með innbyggðum mælibúnaði sem skilar gögnum um heildarmagn 

eldsneytisnotkunar í kílóum. Byggja skal mælikerfið fyrir eldsneyti á einni af eftirfarandi mæliaðferðum: 

a) Mælingu á eldsneytismassa. Mælibúnaðurinn fyrir eldsneyti skal uppfylla nákvæmniskröfurnar sem settar eru 

fram í töflu 2 um mælikerfið fyrir eldsneytismassa. 

b) Mælingu á magni eldsneytis ásamt leiðréttingu fyrir hitaþenslu eldsneytisins. Mælibúnaðurinn fyrir magn 

eldsneytis og mælibúnaðurinn fyrir hitastig eldsneytis skulu uppfylla nákvæmniskröfurnar sem settar eru fram í 

töflu 2 um mælikerfið fyrir magn eldsneytis. Massi eldsneytisins sem er notað skal reiknaður út í samræmi við 

eftirfarandi jöfnur: 

 

þar sem: 

mfuel = Útreiknaður massi eldsneytis [kg] 

n = Heildarfjöldi sýna í mælingu. 

ρ0 = Eðlismassi eldsneytisins sem notað er við sannprófunina í (kg/m3). Ákvarða skal eðlismassann í 

samræmi við XI. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 582/2011. Ef dísileldsneyti er notað í 

sannprófuninni er einnig heimilt að nota meðalgildi af eðlismassabili viðmiðunareldsneytisins B7 í 

samræmi við IX. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 582/2011. 

t0 = Hitastig eldsneytis sem samsvarar eðlismassa ρ0 fyrir viðmiðunareldsneytið eins og skilgreint er í 

V. viðauka [°C] 
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ρi = Eðlismassi prófunareldsneytis í sýni i [kg/m3] 

Vfuel, i = Heildarrúmmál eldsneytis sem notað er í sýni i [m3] 

ti + 1 = Hitastig eldsneytis sem mælt er í sýni i + 1 [°C] 

β = Leiðréttingarstuðull hitastigs (0,001 K– 1). 

5.8. Þyngd ökutækis 

Mæla skal eftirfarandi massa ökutækisins með búnaði sem uppfyllir kröfurnar sem settar eru fram í töflu 2: 

a) raunmassa ökutækis, 

b) raunmassa ökutækis með farmþunga. 

5.9. Almennar kröfur um innbyggðar mælingar 

Skrá skal öll gögn á a.m.k. 2 Hz tíðni eða á tíðni sem framleiðandi búnaðarins mælir með, eftir því hvort er hærra 

gildi. 

Ílagsgögnin fyrir hermitólið geta verið fengin frá mismunandi skráningarbúnaði. Eftirfarandi ílagsgögn skulu vera 

lögð fram úr mælingum: 

a) snúningsvægi hvers drifhjóls, 

b) snúningshraði hvers drifhjóls, 

c) gír (valkvætt), 

d) snúningshraði hreyfils, 

e) snúningshraði viftu, 

f) hraði ökutækis, 

g) eldsneytisstreymi. 

Skrá skal snúningsvægið og snúningshraðann við hjólin í eitt gagnaskráningarkerfi. Ef mismunandi gagnaskráningarkerfi 

eru notuð fyrir hin merkin skal eitt sameiginlegt merki skráð, t.d. hraði ökutækis, til að tryggja rétta tímajöfnun 

merkjanna. 

Allur mælibúnaður sem er notaður skal uppfylla nákvæmniskröfurnar sem settar eru fram í töflu 2. Allur búnaður sem 

er ekki tilgreindur í töflu 2 skal uppfylla nákvæmniskröfurnar sem settar eru fram í töflu 2 í V. viðauka. 

Tafla 2 

Kröfur til mælikerfa 

Mælikerfi Nákvæmni Ristími (1) 

Jöfnun á þyngd ökutækis 50 kg eða 

< 0,5% af hámarkskvörðun 

hvort sem er lægra 

— 

Snúningshraði hjóla < 0,5% af hámarkskvörðun ≤ 1 s 

Massastreymi eldsneytis fyrir fljótandi 

eldsneyti 

< 1,0% af aflestrartölu eða 

< 0,5% af hámarkskvörðun 

hvort sem er meira 

≤ 2 s 

Mælikerfi fyrir magn eldsneytis (2) < 1,0% af aflestrartölu eða 

< 0,5% af hámarkskvörðun 

hvort sem er meira 

≤ 2 s 

Hitastig eldsneytisins ± 1 °C ≤ 2 s 
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Mælikerfi Nákvæmni Ristími (1) 

Skynjari til að mæla snúningshraða 

kæliviftunnar 

0,4% af aflestrartölu eða 0,2% af hámarkskvörðun 

hraða, hvor talan sem er hærri 

≤ 1 s 

Snúningshraði Eins og er sett fram í V. viðauka 

Snúningsvægi hjóla Við 10 kNm kvörðun: 

< 40 Nm nákvæmni 

< 20 Nm milliheyrsla 

< 0,1 s 

(1) Ristími er mismunurinn á tíma á milli 10% og 90% svörunar af endanlegri aflestrartölu (t90 – t10). 

(2) Uppfylla skal nákvæmniskröfuna í samfelldu eldsneytisstreymi sem varir í 100 mínútur. 

Hámarkskvörðunargildið skal vera a.m.k. 1,1 sinnum áætlað hámarksgildi sem vænst er meðan á öllum prófunar-

keyrslum stendur fyrir viðkomandi mælikerfi. Fyrir mælikerfið fyrir snúningsvægi má takmarka hámarkskvörðun við 

10 kNm. 

Ef fleiri en einn kvarði er notaður skal samtalan af öllum stökum gildum fyrir nákvæmni uppfylla þá nákvæmni sem 

gefin er upp. 

6. Prófunarferli 

6.1. Undirbúningur ökutækis 

Ökutækið skal tekið úr raðframleiðslunni og valið samkvæmt því sem sett er fram í 3. lið. 

6.1.1. Fullgilding ílagsgagna 

Nota skal skrá framleiðandans yfir skráningar um valda ökutækið sem grundvöll til að fullgilda ílagsgögnin. Verksmiðju-

númer ökutækisins sem er valið skal vera eins og það verksmiðjunúmer ökutækis sem skráð er í upplýsingaskrá 

viðskiptavinar. 

Að beiðni viðurkenningaryfirvaldsins sem veitti leyfið til að nota hermitólið skal framleiðandi ökutækisins innan 

15 virkra daga láta í té skrá framleiðanda yfir skráningar, ílagsupplýsingar og ílagsgögn sem nauðsynleg eru til að 

keyra hermitólið, ásamt vottuninni á koltvísýringslosunar- og eldsneytisnotkunareiginleikum viðkomandi íhluta, 

aðskilinna tæknieininga og kerfa. 

6.1.1.1. Sannprófun íhluta, aðskilinna tæknieininga eða kerfa ásamt ílagsgögnum og ílagsupplýsingum 

Framkvæma skal eftirfarandi athuganir á þeim íhlutum, aðskildum tæknieiningum og kerfum sem fest eru á ökutækið: 

a) Heilleiki gagna frá hermitóli: sannprófa skal með samanburði við dulkóðaða tætið í samræmisvottorðinu heilleika 

dulkóðaða tætisins af skrá framleiðandans yfir skráningar í samræmi við 3. mgr. 9. gr. sem er endurreiknað með 

tætingartólinu meðan á sannprófunaraðferðinni stendur. 

b) Gögn um ökutæki: verksmiðjunúmer ökutækis, samskipan ása, valinn aukabúnaður og tækni tengd aflúttaki skulu 

samsvara valda ökutækinu. 

c) Gögn um íhluti, aðskildar tæknieiningar eða kerfi: vottunarnúmerið og gerð undirtegundar sem er greypt á 

vottorðið um eiginleika sem tengjast koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun skulu samsvara íhlutnum, aðskildu 

tæknieiningunni eða kerfinu sem er sett upp í valda ökutækinu. 

d) Tæti ílagsgagna og ílagsupplýsinga úr hermitólinu skal samsvara því tæti sem greypt er á vottorðið um eiginleika 

sem tengjast koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun eftirfarandi íhluta, aðskilinna tæknieininga eða kerfa: 

i. hreyfla, 

ii. gírkassa, 

iii. vægisbreyta, 

iv. annarra snúningsvægisyfirfærandi íhluta, 
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v. viðbótaríhluta fyrir drifkerfi, 

vi. ása, 

vii. loftviðnáms yfirbyggingar eða eftirvagns, 

viii. hjólbarða. 

6.1.1.2. Sannprófun á massa ökutækis 

Ef viðurkenningaryfirvaldið sem veitti leyfið til að nota hermitólið fer fram á það skal sannprófun á leiðréttum 

raunmassa ökutækis vera innifalin í sannprófuninni á ílagsgögnum. 

Til að sannprófa massann skal massi ökutækis sem er tilbúið til aksturs vera sannprófaður í samræmi við 2. lið í 

2. viðbæti við I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1230/2012. 

6.1.1.3. Aðgerðir sem grípa skal til 

Komi misræmi í ljós í vottunarnúmerinu eða í dulkóðaða tætinu í einni eða fleiri skrám sem varða íhlutina, aðskildu 

tæknieiningarnar eða kerfin sem skráð eru í i. til vii. undirlið við d-lið liðar 6.1.1.1 skal rétta ílagsgagnaskráin sem 

stenst athuganirnar í samræmi við liði 6.1.1.1 og 6.1.1.2 koma í stað fyrir röngu gögnin að því er varðar allar frekari 

aðgerðir. Ef ekkert heilt ílagsgagnasafn með réttum vottorðum um eiginleika sem tengjast koltvísýringslosun og 

eldsneytisnotkun er til staðar fyrir íhlutina, aðskildu tæknieiningarnar eða kerfin sem skráð eru í i. til vii. undirlið við 

d-lið liðar 6.1.1.1 skal sannprófuninni lokið og ökutækið stenst ekki sannprófunaraðferðina. 

6.1.2. Tilkeyrsluáfangi 

Ef staða kílómetramælis valda ökutækisins er undir 15 000 km er heimilt að lokinni fullgildingu á ílagsgögnum í 

samræmi við lið 6.1.1 að tilkeyrsluáfangi sé framkvæmdur þar til staða kílómetramælis nær að hámarki 15 000 km án 

þess að þörf sé á að nota viðmiðunareldsneyti. Ef skemmdir verða á einhverjum þeirra íhluta, aðskildu tæknieininga 

eða kerfa sem skráð eru í lið 6.1.1.1 er heimilt að skipta út íhlutunum, aðskildu tæknieiningunum eða kerfunum fyrir 

sambærilega íhluti, aðskildar tæknieiningar eða kerfi með sama vottunarnúmeri. Það sem kemur í staðinn skal vera 

skjalfest í prófunarskýrslunni. 

Allir viðeigandi íhlutir, aðskildar tæknieiningar eða kerfi skulu athuguð áður en mælingar eru gerðar til að útiloka 

óvenjuleg skilyrði, t.d. rangt magn olíuáfyllingar, lokaðar loftsíur eða viðvaranir frá innbyggðu greiningarkerfi. 

6.1.3. Uppsetning mælibúnaðar 

Öll mælikerfi skulu kvörðuð í samræmi við ákvæði framleiðanda búnaðarins. Ef engin ákvæði eru fyrir hendi skal 

tilmælum frá framleiðanda búnaðarins fylgt við framkvæmd kvörðunar. 

Eftir tilkeyrsluáfangann skal ökutækið vera útbúið með þeim mælikerfum sem sett eru fram í 5. lið. 

6.1.4. Uppsetning prófunarökutækisins vegna mælingar á eldsneytisnotkun 

Dráttartæki sem eru í þeim ökutækjayfirhópum sem skilgreindir eru í töflu 1 í I. viðauka skulu prófuð með einhverri 

gerð af festivagni, að því gefnu að hægt sé að nota þá hleðslu sem er skilgreind hér að neðan. 

Óliðskiptar vöruflutningabifreiðar í þeim ökutækjayfirhópum sem skilgreindir eru í töflu 1 í I. viðauka skulu prófaðar 

með eftirvagni, ef þær eru búnar tengingu fyrir eftirvagn. Heimilt er að nota allar gerðir af yfirbyggingu eða öðrum 

búnaði til að bera þá hleðslu sem sett er fram hér að neðan. 

Yfirbyggingar ökutækjanna mega vera frábrugðnar staðalyfirbyggingunum sem settar eru fram í töflu 1 í I. viðauka 

varðandi vottorðið um eiginleika sem tengjast koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun íhluta, aðskilinna tæknieininga 

eða kerfa. 

Farmþungi ökutækisins skal a.m.k. hafa massa sem gefur heildarþyngd við prófun sem er 90% af samanlögðum 

hámarksþunga eða af heildarþyngd ökutækis sem varðar óliðskiptar vöruflutningabifreiðir án eftirvagns. 

Loftþrýstingur hjólbarðans skal vera í samræmi við tilmælin frá framleiðandanum. Hjólbarðar festivagnsins mega 

vera frábrugðnir stöðluðum hjólbörðum sem settir eru fram í töflu 2 í B-hluta II. viðauka við reglugerð (EB) 

nr. 661/2009, í tengslum við koltvísýringsvottun hjólbarða.  
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Allar stillingar sem hafa áhrif á aukaorkuþörfina skulu vera stilltar á ásættanlega lágmarksorkunotkun, eftir atvikum. 

Slökkva skal á loftjöfnun og loftun farþegarýmisins skal vera lægra stillt en meðalmassastreymi. Slökkt skal á allri 

viðbótarorkunotkun sem er ekki nauðsynleg til að knýja ökutækið. Ytri búnaður til að veita orku um borð, t.d. ytri 

rafhlöður, er einungis heimilaður til að keyra viðbótarmælibúnaðinn við sannprófunaraðferðina sem skráð er í töflu 2 

en skal ekki veita orku til raðbundins búnaðar ökutækis. 

Hefja má endurnýjun á agnasíu og henni skal lokið áður en sannprófunin fer fram. Ef endurnýjun er hafin á agnasíu 

sem ekki er hægt að ljúka áður en sannprófunin fer fram telst prófunin vera ógild og skal endurtekin. 

6.1.5. Sannprófun 

6.1.5.1. Val á akstursleið 

Sú akstursleið sem valin er fyrir sannprófunina skal uppfylla kröfurnar sem settar eru fram í töflu 3. Akstursleiðirnar 

geta verið bæði á brautum opnum almenningi og brautum í einkaeigu. 

6.1.5.2. Formeðhöndlun ökutækis 

Engin krafa er gerð um að ökutækið sé formeðhöndlað. 

6.1.5.3. Upphitun ökutækis 

Áður en mælingin á eldsneytisnotkun hefst skal ökutækið hitað upp með akstri eins og sett er fram í töflu 3. 

Upphitunarfasinn skal ekki talinn með við matið á sannprófuninni. 

6.1.5.4. Núllstilling mælibúnaðar fyrir snúningsvægi 

Fylgja skal fyrirmælum frá framleiðandanum við núllstillingu mælibúnaðar fyrir snúningsvægi. Við núllstillingu skal 

tryggja að gildi snúningsvægisins á drifásnum sé núll. Við núllstillingu skal stöðva ökutækið strax eftir upphitunarfasann 

og framkvæma skal núllstillinguna strax eftir að ökutækið er stöðvað til að lágmarka kælingaráhrif. Ljúka skal 

núllstillingu innan 20 mínútna. 

6.1.5.5. Mæling á eldsneytisnotkun 

Hefja skal mælinguna á eldsneytisnotkun strax eftir núllstillingu mælibúnaðarins fyrir snúningsvægi hjóla þegar 

ökutækið er í kyrrstöðu og hreyfillinn er í lausagangi. Keyra skal ökutækið meðan á mælingunni stendur með þannig 

akstursmáta sem forðast óþarfa hemlun og inngjöf og krappar beygjur. Nota skal þá stillingu á rafrænum stjórnkerfum 

sem eru virkjuð með sjálfvirkum hætti við ræsingu ökutækisins og gírskiptingar skulu gerðar með sjálfvirka kerfinu, 

ef við á. Velja skal þær stillingar sem leiða til meiri eldsneytisnotkunar á hvern kílómetra ef einungis eru til staðar 

handvirkar stillingar á rafrænum stjórnkerfum. Tímalengd mælingarinnar á eldsneytisnotkun skal vera innan 

vikmarkanna sem sett eru fram í töflu 3. Mælingunni á eldsneytisnotkun skal einnig ljúka þegar ökutækið er í 

kyrrstöðu í lausagangi strax á undan mælingunni á rekinu í mælibúnaðinum fyrir snúningsvægi. 

6.1.5.6. Mæling á rekinu í mælibúnaðinum fyrir snúningsvægi 

Rekið í mælibúnaðinum fyrir snúningsvægi skal skráð strax eftir mælinguna á eldsneytisnotkun með því að mæla 

snúningsvægið við sömu skilyrðin að því er varðar ökutækið og sem voru fyrir hendi við núllstillingarferlið. Ef 

mælingunni á eldsneytisnotkun lýkur ekki með því að ökutækið er kyrrstætt skal ökutækið stöðvað með hóflegri 

hraðaminnkun til að mæla rekið. 

6.1.5.7. Jaðarskilyrði fyrir sannprófunina 

Jaðarskilyrðin sem uppfylla þarf til að sannprófun sé gild eru sett fram í töflu 3. 

Ef ökutækið stenst sannprófunina í samræmi við 7. lið skal prófunin teljast marktæk jafnvel ef eftirfarandi skilyrði eru 

ekki uppfyllt: 

— gildin eru lægri en lágmarksgildin fyrir mæliþætti nr. 1, 2, 6, 9 í töflu 3, 

— gildin eru hærri en hámarksgildin fyrir mæliþætti nr. 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12 í töflu 3. 



14.11.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 92/189 

 

Tafla 3 

Mæliþættir fyrir gilda sannprófun 

Nr. Mæliþáttur Lágmark Hámark Gildir um 

1 Upphitunarfasi [mínútur] 60   

2 Meðalhraði í upphitunarfasanum [km/klst.] 70 (1) 100  

3 Tímalengd mælingar á eldsneytisnotkun 

[mínútur] 

80 120  

4 Hlutfall af þéttbýlisakstri miðað við vegalengd 2% 8% Ökutækjayfirhópar 4, 5, 9, 10 

5 Hlutfall af dreifbýlisakstri miðað við vegalengd 7% 13%  

6 Hlutfall af hraðbrautaakstri miðað við vegalengd 74% — Ökutækjayfirhópar 4, 5, 9, 10 

7 Tímahlutdeild lausagangs í kyrrstöðu  5%  

8 Meðalumhverfishiti 5 °C 30 °C  

9 Ástand vegar: þurrt 100%   

10 Ástand vegar: snjór eða ís  0%  

11 Hæð yfir sjávarmáli á leiðinni [m] 0 800  

12 Tímalengd samfellds lausagangs í kyrrstöðu 

[mínútur] 

 3  

(1) Eða hámarkshraði ökutækis ef hann er lægri en 70 km/klst. 

Endurtaka skal sannprófunina ef umferðarskilyrði eru óvenjuleg. 

6.1.6. Skýrslugjöf um gögn 

Tilkynna skal þau gögn sem skráð eru við sannprófunaraðferðina til viðurkenningaryfirvaldsins sem veitti leyfið til að 

nota hermitólið sem hér segir: 

a) Gögnin sem skráð eru skulu gefin upp í stöðugum 2 Hz merkjum eins og sett er fram í töflu 1. Þeim gögnum sem 

skráð eru við hærri tíðni en 2 Hz skal breytt í 2 Hz með því að finna meðaltal tímabilsins kringum 2 Hz 

hnútpunktana. Ef um er að ræða t.d. sýnatöku við 10 Hz er fyrsti 2 Hz hnútpunkturinn skilgreindur út frá 

meðaltali frá sekúndu 0,1 til 0,5 og seinni hnútpunkturinn er skilgreindur út frá meðaltali frá sekúndu 0,6 til 1,0. 

Tímastimpillinn fyrir hvern hnútpunkt skal vera síðasti tímastimpillinn fyrir hvern hnútpunkt, þ.e. 0,5, 1,0, 1,5 

o.s.frv. 

b) Hjólaflið skal reiknað út frá mældu snúningsvægi og snúningshraða hjóls. Fyrst skal breyta öllum gildum í 2 Hz 

merki í samræmi við a-lið. Þá skal reikna út hjólafl hvers drifhjóls út frá 2 Hz snúningsvægis- og hraðamerkjum, 

eins og sett er fram í eftirfarandi jöfnu: 

 

þar sem: 

i = stuðull sem stendur fyrir vinstra og hægra hjól drifássins 

Pwheel-i (t) = afl við vinstra og hægra drifhjólið við tímahnútpunkt (t) [kW] 

nwheel-i (t) = snúningshraði við vinstra og hægra drifhjólið við tímahnútpunkt (t) [rpm] 

Mdwheel-i (t) = mælt snúningsvægi við vinstra og hægra drifhjólið við tímahnútpunkt (t) [Nm] 
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Ílagsgögnin um hjólaflið fyrir hermun sannprófunarinnar með hermitólinu eru summan af afli allra drifhjóla 

ökutækisins, eins og sett er fram í eftirfarandi jöfnu: 

 

þar sem: 

Pwheel (t) = heildarafl við drifhjól við tímahnútpunkt (t) [kW] 

wd = fjöldi drifhjóla 

Tafla 4 

Skýrslusnið fyrir mæld gögn fyrir hermitólið meðan á sannprófun stendur 

Stærð Eining Haus ílagsgagna Athugasemd 

tímahnúta [s] <t>  

hraði ökutækis [km/klst.] <v>  

snúningshraði hreyfils [sn./mín.] <n_eng>  

snúningshraði kæliviftu hreyfils [sn./mín.] <n_fan>  

snúningsvægi vinstra hjóls [Nm] <tq_left>  

snúningsvægi hægra hjóls [Nm] <tq_right>  

snúningshraði vinstra hjóls [sn./mín.] <n_wh_left>  

snúningshraði hægra hjóls [sn./mín.] <n_wh_right>  

gír [-] <gear> valkvætt merki fyrir MT og AMT 

streymi eldsneytis [g/klst.] <fc> fyrir staðalnettóvarmagildi (NCV) (liður 

7.2) 

7. Mat á prófi 

Hermda eldsneytisnotkunin skal borin saman við mældu eldsneytisnotkunina með hermitólinu. 

7.1. Hermd eldsneytisnotkun 

Ílagsgögnin og ílagsupplýsingarnar fyrir hermitólið fyrir sannprófunina skulu vera eftirfarandi: 

a) Vottaðir eiginleikar sem tengjast koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun eftirfarandi íhluta, aðskilinna tæknieininga 

eða kerfa: 

i. hreyfla, 

ii. gírkassa, 

iii. vægisbreyta, 

iv. annarra snúningsvægisyfirfærandi íhluta, 

v. viðbótaríhluta fyrir drifkerfi, 

vi. ása. 

b) Ílagsgögnin sem sett eru fram í töflu 4. 

Aflið, sem hermitólið reiknar út með jöfnunum fyrir langsumhreyfifræði (e. longitudinal dynamics) út frá mældum 

hraða ökutækis og ferli veghalla, má nota fyrir sennileikaathugun til að prófa hvort heildarvinnan í hermilotunni sé 

svipuð mæligildinu.  
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Hermitólið skal reikna út gírana, sem eru tengdir í sannprófuninni, með því að reikna út snúningshraða hreyfilsins í 

hverjum gír á raunhraða ökutækisins og velja gírinn sem gefur þann snúningshraða sem er næstur mældum 

snúningshraða. 

Í sannprófunarham hermitólsins skal mælt hjólafl koma í stað hermdrar aflþarfar hjólanna. Mældur snúningshraði 

hreyfilsins og gírinn sem skilgreindur er í ílagsgögnum sannprófunarinnar skulu koma í stað samsvarandi hluta 

hermunarinnar. Afl viftunnar, sem reiknað er út frá mældum snúningshraða viftunnar í hermitólinu, skal koma í stað 

staðalafls viftunnar í hermitólinu sem hér segir: 

 

þar sem: 

Pfan = afl viftu sem nota skal í hermuninni fyrir sannprófunina [kW] 

RPMfan = mældur snúningshraði viftunnar [1/s] 

Dfan = þvermál viftunnar [m] 

C1, C2, C3 = almennar breytur fyrir hermitólið: 

C1 = 7 320 W 

C2 = 1 200 snún./mín. 

C3 = 810 mm 

Stýrisdælunni, þjöppunni og rafala skulu gefin staðalgildi í samræmi við IX. viðauka. 

Öll önnur þrep í hermuninni og meðhöndlun gagna varðandi skilvirkni ása, gírkassa og hreyfils skulu vera eins og 

þegar hermitólinu er beitt til að ákvarða og gefa upp koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun nýrra ökutækja. 

Gildið úr hermdri eldsneytisnotkun skal vera samanlagt eldsneytisstreymi á viðeigandi prófunarvegalend sannprófun-

arinnar frá því að núllstillingu lýkur eftir upphitunarfasa og þangað til prófun lýkur. Heildarprófunarvegalengd 

sannprófunarinnar skal reiknuð út frá hraðamerkinu fyrir ökutækið. 

Niðurstöðurnar úr hermitólinu fyrir sannprófunina skulu reiknaðar út á eftirfarandi hátt: 

 

þar sem: 

VT work = Sannprófunarvinna reiknuð út af hermitólinu fyrir allan mælingarfasann fyrir eldsneytisnotkun 

[kWh] 

 

FCsim = Eldsneytisnotkun hermd af hermitólinu fyrir allan mælingarfasann fyrir eldsneytisnotkun [g/kWh] 

fs = Hermunartíðni [Hz] 

FCsim (t) = Augnablikseldsneytisnotkun hermd af hermitólinu í prófuninni [g/s] 

7.2. Útreikningur á mældri eldsneytisnotkun 

Mælt eldsneytisstreymi skal samþættað fyrir sama tímabil og hermda eldsneytisnotkunin. Mæld eldsneytisnotkun 

fyrir prófunina í heild skal reiknuð út sem hér segir: 

 

þar sem: 

FCm = Eldsneytisnotkun mæld með því að samþætta massastreymi eldsneytis fyrir allan mælingarfasann 

fyrir eldsneytisnotkun [g/kWh] 
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FCm (t) = Augnabliksmassastreymi eldsneytis mælt meðan á mælingarfasa fyrir eldsneytisnotkun stendur 

[g/s] 

fs = Sýnatökutíðni [Hz] 

VT workm = Sannprófunarvinna við hjólið, reiknuð út frá mældu snúningsvægi hjóla og snúningshraða hjóla í 

öllum mælingarfasanum fyrir eldsneytisnotkun [kWh] 

 

Pwheel-i-measured,t = Jákvætt afl við vinstra (i = l) og hægra (i = 2) hjól reiknað út frá mældu snúningsvægi hjóla og 

snúningshraða hjóla á tímaþrepi t þar sem aðeins er tekið tillit til aflgilda sem eru hærri en núll 

 

Torquei = Mælt augnablikssnúningsvægi við hjól „i“ á tímaþrepi „t“ [Nm] 

rpmi = Mældur augnablikssnúningshraði við hjól „i“ á tímaþrepi „t“ [mín – 1] 

Mæld gildi fyrir eldsneytisnotkun skulu leiðrétt fyrir nettóvarmagildið, eins og sett er fram í 3. lið V. viðauka, til að 

reikna út niðurstöðurnar úr sannprófuninni. 

 

þar sem: 

NCVmeas = Nettóvarmagildi eldsneytis, sem notað er meðan á sannprófun stendur, ákvarðað í samræmi við lið 

3.2 í V. viðauka [MJ/kg] 

NCVstd = Staðalnettóvarmagildi í samræmi við töflu 4 í V. viðauka [MJ/kg] 

FCm,corr = Eldsneytisnotkun mæld með því að samþætta massastreymi eldsneytis fyrir allan mælingarfasann 

fyrir eldsneytisnotkun, leiðrétt fyrir nettóvarmagildi prófunareldsneytisins [g/kWh] 

7.3. Staðist/Ekki staðist 

Ökutækið skal standast sannprófunina ef hlutfall leiðréttrar mældrar eldsneytisnotkunar og hermdrar 

eldsneytisnotkunar er lægra en vikmörkin sem sett eru fram í töflu 5. 

 Ef um er að ræða styttri tilkeyrsluáfanga en 15000 km má leiðrétta áhrifin á eldsneytisnýtni ökutækisins með 

eftirfarandi þróunarstuðli: 

 

þar sem: 

FCm-c = mæld og leiðrétt eldsneytisnotkun á styttri tilkeyrsluáfanga 

mileage = tilkeyrsluvegalengd [km] 

ef = þróunarstuðull sem nemur 0,98 

Ef staða kílómetramælis er yfir 15 000 km skal engri leiðréttingu beitt. 

Hlutfall mældrar og hermdrar eldsneytisnotkunar fyrir heildarsannprófun viðeigandi ferðar skal reiknað út sem 

sannprófunarhlutfall í samræmi við eftirfarandi jöfnu: 

 

Þar sem: 

CVTP = Hlutfall mældrar og hermdrar eldsneytisnotkunar í sannprófunarferlinu 
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Fyrir samanburð við yfirlýsta koltvísýringslosun ökutækisins í samræmi við 9. gr., er sannprófuð koltvísýringslosun 

ökutækisins ákvörðuð með eftirfarandi hætti: 

 

þar sem: 

CO2verified = Sannprófuð koltvísýringslosun ökutækisins í [g/t-km] 

CO2declared = Yfirlýst koltvísýringslosun ökutækisins í [g/t-km] 

Ef fyrsta ökutækið fellur ekki innan vikmarkanna fyrir CVTP má framkvæma tvær prófanir til viðbótar á sama ökutækinu 

eða tveimur svipuðum ökutækjum til viðbótar að beiðni ökutækjaframleiðandans. Til að meta viðmiðunina fyrir að 

standast prófun sem sett er fram í töflu 5, skal nota meðaltöl úr allt að öllum prófununum þremur fyrir hlutfallið úr 

sannprófunaraðferðinni. Ef viðmiðuninni fyrir að standast prófunina er ekki náð, stenst ökutækið ekki 

sannprófunaraðferðina. 

Tafla 5 

Viðmiðanir fyrir að standast/standast ekki sannprófunina 

 CVPT 

Viðmiðun fyrir að standast sannprófunaraðferðina  < 1,075 

8. Verklagsreglur við skýrslugjöf 

Prófunarskýrsla skal unnin af ökutækjaframleiðandanum fyrir hvert prófað ökutæki og skal innihalda a.m.k. 

eftirfarandi niðurstöður úr sannprófuninni: 

8.1. Almennt 

8.1.1. Nafn og heimilisfang framleiðanda ökutækisins 

8.1.2. Heimilisfang eða -föng samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja 

8.1.3. Nafn, heimilisfang, síma- og/eða bréfasímanúmer og tölvupóstfang fulltrúa framleiðanda ökutækisins 

8.1.4. Gerð og verslunarheiti 

8.1.5. Valviðmiðun fyrir ökutæki og íhluti sem tengjast koltvísýringslosun (texti) 

8.1.6. Eigandi ökutækis 

8.1.7. Lestur kílómetramælis við upphaf mælingar á eldsneytisnotkun (km) 

8.2. Upplýsingar um ökutæki 

8.2.1. Tegund ökutækis 

8.2.2. Verksmiðjunúmer ökutækis (VIN) 

8.2.3. Ökutækjaflokkur (N2, N3) 

8.2.4. Samskipan ása 

8.2.5. Hámarksheildarþyngd ökutækis (t) 

8.2.6. Ökutækjayfirhópur 

8.2.7. Leiðréttur raunmassi ökutækis (kg) 

8.2.8. Dulkóðað tæti af skrá framleiðanda yfir skráningar 

8.2.9. Samsett heildarþyngd samtengds ökutækis í sannprófuninni (kg) 

8.3. Meginforskriftir hreyfils 

8.3.1. Tegund hreyfils 

8.3.2. Vottunarnúmer hreyfils 
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8.3.3. Málafl hreyfils (kW) 

8.3.4. Slagrými hreyfils (l) 

8.3.5. Viðmiðunareldsneytistegund hreyfils (dísilolía/fljótandi jarðolíugas/þjappað jarðgas ...) 

8.3.6. Tæti línuritsskráar/-skjals varðandi eldsneyti 

8.4. Meginforskriftir fyrir gírkassa 

8.4.1. Tegund gírkassa 

8.4.2. Vottunarnúmer gírkassa 

8.4.3. Aðalvalkostur sem notaður er til að mynda línurit yfir tap (Valkostur1/Valkostur2/Valkostur3/Staðalgildi) 

8.4.4. Gerð gírkassa 

8.4.5. Gírafjöldi 

8.4.6. Lokayfirfærsluhlutfall gírkassa 

8.4.7. Tegund hamlara 

8.4.8. Aflúttak (já/nei) 

8.4.9. Tæti línuritsskráar/-skjals varðandi skilvirkni 

8.5. Meginforskriftir fyrir hamlara 

8.5.1. Undirtegund hamlara 

8.5.2. Vottunarnúmer hamlara 

8.5.3. Vottunarkostur sem notaður er til að mynda línurit yfir tap (staðalgildi/mæling) 

8.5.4. Tæti línuritsskráar/-skjals varðandi skilvirkni hamlara 

8.6. Forskrift fyrir vægisbreyti 

8.6.1. Tegund vægisbreytis 

8.6.2. Vottunarnúmer vægisbreytis 

8.6.3. Vottunarkostur sem notaður er til að mynda línurit yfir tap (staðalgildi/mæling) 

8.6.4. Tæti línuritsskráar/-skjals varðandi skilvirkni 

8.7. Forskriftir fyrir vinkildrif 

8.7.1. Undirtegund vinkildrifs 

8.7.2. Vottunarnúmer áss 

8.7.3. Vottunarkostur sem notaður er til að mynda línurit yfir tap (staðalgildi/mæling) 

8.7.4. Hlutfall vinkildrifs 

8.7.5. Tæti línuritsskráar/-skjals varðandi skilvirkni 

8.8. Forskriftir fyrir ás 

8.8.1. Undirtegund áss 

8.8.2. Vottunarnúmer áss 

8.8.3. Vottunarkostur sem notaður er til að mynda línurit yfir tap (staðalgildi/mæling) 

8.8.4. Gerð áss (þ.e. stakur staðaldrifás) 

8.8.5. Hlutfall áss 

8.8.6. Tæti línuritsskráar/-skjals varðandi skilvirkni  
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8.9. Lofthreyfifræði 

8.9.1. Undirtegund 

8.9.2. Vottunarkostur sem notaður er til að mynda CdxA (staðalgildi/mæling) 

8.9.3. Vottunarnúmer CdxA (ef við á) 

8.9.4. CdxA gildi 

8.9.5. Tæti línuritsskráar/-skjals varðandi skilvirkni 

8.10. Meginforskriftir fyrir hjólbarða 

8.10.1. Vottunarnúmer hjólbarða á öllum ásum 

8.10.2. Sértækur veltiviðnámsstuðull fyrir alla hjólbarða á öllum ásum 

8.11. Meginforskriftir fyrir aukabúnað 

8.11.1. Tækni í kæliviftu hreyfils 

8.11.2. Stýrisdælutækni 

8.11.3. Rafkerfistækni 

8.11.4. Loftþrýstikerfistækni 

8.12. Prófunarskilyrði 

8.12.1. Raunmassi ökutækis (kg) 

8.12.2. Raunmassi ökutækis með farmþunga (kg) 

8.12.3. Upphitunartími (mínútur) 

8.12.4. Meðalhraði í upphitun (km/klst.) 

8.12.5. Tímalengd mælingar á eldsneytisnotkun (mínútur) 

8.12.6. Hlutfall af þéttbýlisakstri miðað við vegalengd (%) 

8.12.7. Hlutfall af dreifbýlisakstri miðað við vegalengd (%) 

8.12.8. Hlutfall af hraðbrautaakstri miðað við vegalengd (%) 

8.12.9. Tímahlutdeild lausagangs í kyrrstöðu (%) 

8.12.10. Meðalumhverfishiti (°C) 

8.12.11. Ástand vegar (þurrt, blautt, snjór, ís, annað (tilgreina skal nánar) 

8.12.12. Hámarkshæð yfir sjávarmáli á leiðinni (m) 

8.12.13. Hámarkstímalengd samfellds lausagangs í kyrrstöðu (mínútur) 

8.13. Niðurstöður sannprófunar 

8.13.1. Meðalafl viftu sem reiknað er út með hermitólinu fyrir sannprófunina (kW) 

8.13.2. Vinna meðan á sannprófun stendur sem er reiknuð út með hermitólinu (kW) 

8.13.3. Mæld vinna meðan á sannprófun stendur (kW) 

8.13.4. Nettóvarmagildi eldsneytisins sem notað er í sannprófuninni í (MJ/kg) 

8.13.5. Mæld eldsneytisnotkun í sannprófuninni (g/km) 

8.13.6. Mæld eldsneytisnotkun í sannprófuninni, leiðrétt (g/kWh) 

8.13.7. Hermd eldsneytisnotkun í sannprófuninni (g/km) 

8.13.8. Hermd eldsneytisnotkun í sannprófuninni (g/kWh) 
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8.13.9. Notkunarsnið (flutningar á lengri leiðum, flutningar á lengri leiðum (EMS), svæðisbundnir flutningar, svæðisbundnir 

flutningar (EMS), þéttbýlisflutningar, þjónusta innan sveitarfélags, byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð) 

8.13.10. Sannprófuð koltvísýringslosun ökutækisins (g/tkm) 

8.13.11. Yfirlýst koltvísýringslosun ökutækisins (g/tkm) 

8.13.12. Hlutfall milli mældrar og hermdrar eldsneytisnotkunar í sannprófunaraðferðinni í (-) 

8.13.13. Stóðst sannprófunina (já/nei) 

8.14. Hugbúnaðar- og notendaupplýsingar 

8.14.1. Útgáfa hermitóls (X.X.X) 

8.14.2. Dagsetning og tími hermunar“. 

 _____  
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XI. VIÐAUKI 

Ákvæðum I., IV. og IX. viðauka við tilskipun 2007/46/EB er breytt sem hér segir: 

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

a) Í stað liðar 3.5.7 kemur eftirfarandi: 

„3.5.7. Yfirlýst gildi framleiðanda“. 

b) Eftirfarandi liðir 3.5.9 og 3.5.9.1 bætast við: 

„3.5.9 Vottun koltvísýringslosunar og eldsneytisnotkunar (fyrir þung ökutæki, eins og tilgreint er í 6. gr. reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2400) 

3.5.9.1 Skírteinisnúmer hermitóls:“. 

2) Í stað 16. skýringar í I. hluta IV. viðauka kemur eftirfarandi: 

„(16) Fyrir ökutæki með tæknilega leyfilegan hámarksmassa með hleðslu sem er meiri en 7500 kg“. 

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

a) Í fyrirmyndum A1 og B í I. hluta skal gera eftirfarandi breytingar á „bls. 2, ÖKUTÆKJAFLOKKUR N2 (fullbúin 

ökutæki og fullbúin ökutæki í áföngum)“: 

i. Í stað 49. liðar kemur eftirfarandi: 

„49. koltvísýringslosun/eldsneytisnotkun/raforkunotkun (m) (r):“. 

ii. Eftirfarandi liðir 49.1 til 49.6 bætast við: 

„49.1 Dulkóðað tæti af skrá framleiðanda yfir skráningar sem er útbúin í samræmi við fyrirmyndina sem sett er 

fram í I. hluta IV. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/2400:  ............................................................................  

 49.2 Þungt ökutæki með enga losun eins og það er skilgreint í reglugerð (ESB) 2017/2400: já/nei (1), (t) 

 49.3 Atvinnuökutæki eins og það er skilgreint í reglugerð (ESB) 2017/2400: (já/nei) (1), (u) 

 49.4 Dulkóðað tæti af upplýsingaskrá viðskiptavinar sem er útbúin í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 

II. hluta IV. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/2400:  ................................................................................  (u) 

 49.5 Sértæk koltvísýringslosun eins og tilgreint er í lið 2.3 í upplýsingaskrá viðskiptavinar sem er útbúin í 

samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í II. hluta IV. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/2400: … 

gCO2/tkm 

 49.6 Meðalgildi farmþunga eins og tilgreint er í lið 2.4 í upplýsingaskrá viðskiptavinar sem er útbúin í samræmi 

við fyrirmyndina sem sett er fram í II. hluta IV. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/2400:  ........................  t“. 

b) Í fyrirmyndum A1 og B í I. hluta skal gera eftirfarandi breytingar á „bls. 2, ÖKUTÆKJAFLOKKUR N3 (fullbúin 

ökutæki og fullbúin ökutæki í áföngum)“: 

i. Ákvæði 49. liðar falla brott. 

ii. Eftirfarandi liðir 49.1 til 49.6 bætast við: 

„49.1 Dulkóðað tæti af skrá framleiðanda yfir skráningar sem er útbúin í samræmi við fyrirmyndina sem sett er 

fram í I. hluta IV. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/2400:  ............................................................................  

 49.2 Þungt ökutæki með enga losun eins og það er skilgreint í reglugerð (ESB) 2017/2400: já/nei (1), (t) 

 49.3 Atvinnuökutæki eins og það er skilgreint í reglugerð (ESB) 2017/2400: (já/nei) (1), (u) 

 49.4 Dulkóðað tæti af upplýsingaskrá viðskiptavinar sem er útbúin í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 

II. hluta IV. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/2400:  ................................................................................  (u) 

 49.5 Sértæk koltvísýringslosun eins og tilgreint er í lið 2.3 í upplýsingaskrá viðskiptavinar sem er útbúin í 

samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í II. hluta IV. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/2400: … 

gCO2/tkm 

 49.6 Meðalgildi farmþunga eins og tilgreint er í lið 2.4 í upplýsingaskrá viðskiptavinar sem er útbúin í samræmi 

við fyrirmyndina sem sett er fram í II. hluta IV. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/2400:  ........................  t“.  
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c) Í fyrirmynd C1 í II. hluta bætast eftirfarandi liðir 49.1 til 49.6 við „bls. 2, ÖKUTÆKJAFLOKKUR N2 (ófullbúin 

ökutæki)“: 

„49.1 Dulkóðað tæti af skrá framleiðanda yfir skráningar sem er útbúin í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 

I. hluta IV. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/2400:  .............................................................................................  

 49.2 Þungt ökutæki með enga losun eins og það er skilgreint í reglugerð (ESB) 2017/2400: já/nei (1), (t) 

 49.3 Atvinnuökutæki eins og það er skilgreint í reglugerð (ESB) 2017/2400: (já/nei) (1), (u) 

 49.4 Dulkóðað tæti af upplýsingaskrá viðskiptavinar sem er útbúin í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í II. 

hluta IV. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/2400:  ...........................................................................................  (u) 

 49.5 Sértæk koltvísýringslosun eins og tilgreint er í lið 2.3 í upplýsingaskrá viðskiptavinar sem er útbúin í samræmi 

við fyrirmyndina sem sett er fram í II. hluta IV. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/2400:  ..............  … gCO2/tkm 

 49.6 Meðalgildi farmþunga eins og tilgreint er í lið 2.4 í upplýsingaskrá viðskiptavinar sem er útbúin í samræmi við 

fyrirmyndina sem sett er fram í II. hluta IV. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/2400:  .....................................  t“. 

d) Í fyrirmynd C1 í II. hluta bætast eftirfarandi liðir 49.1 til 49.6 við „bls. 2, ÖKUTÆKJAFLOKKUR N3 (ófullbúin 

ökutæki)“: 

„49.1 Dulkóðað tæti af skrá framleiðanda yfir skráningar sem er útbúin í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 

I. hluta IV. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/2400:  .............................................................................................  

 49.2 Þungt ökutæki með enga losun eins og það er skilgreint í reglugerð (ESB) 2017/2400: já/nei (1), (t) 

 49.3 Atvinnuökutæki eins og það er skilgreint í reglugerð (ESB) 2017/2400: (já/nei) (1), (u) 

 49.4 Dulkóðað tæti af upplýsingaskrá viðskiptavinar sem er útbúin í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í II. 

hluta IV. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/2400:  ...........................................................................................  (u) 

 49.5 Sértæk koltvísýringslosun eins og tilgreint er í lið 2.3 í upplýsingaskrá viðskiptavinar sem er útbúin í samræmi 

við fyrirmyndina sem sett er fram í II. hluta IV. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/2400:  ..............  … gCO2/tkm 

 49.6 Meðalgildi farmþunga eins og tilgreint er í lið 2.4 í upplýsingaskrá viðskiptavinar sem er útbúin í samræmi við 

fyrirmyndina sem sett er fram í II. hluta IV. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/2400:  .....................................  t“. 

e) Eftirfarandi skýringar sem tengjast IX. viðauka bætast við: 

„(t) Gildir eingöngu ef ökutækið er viðurkennt í samræmi við reglugerð (EB) nr. 595/2009. 

u) Gildir aðeins ef ökutækið er viðurkennt í samræmi við reglugerð (EB) nr. 595/2009 og upplýsingaskrá viðskiptavinar 

hefur verið útbúin í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í II. hluta IV. viðauka við reglugerð (ESB) 

2017/2400.“ 

 __________  


