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                   TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2002/41/EB                          2005/EES/16/08 

frá 17. maí 2002 

um aðlögun að tækniframförum á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/1/EB um hámarkshraða sem 
er ákveðinn með hönnun, hámarkssnúningskraft og hámarksnettóvélarafl vélknúinna ökutækja á 

tveimur eða þremur hjólum (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 92/61/EBE frá 30. júní 
1992 um gerðarviðurkenningu á vélknúnum ökutækjum á 
tveimur eða þremur hjólum (1), eins og henni var síðast 
breytt með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins  
2000/7/EB (2), einkum 16. gr., 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
95/1/EB frá 2. febrúar 1995 um hámarkshraða sem er 
ákveðinn með hönnun, hámarkssnúningskraft og hámarks-
nettóvélarafl vélknúinna ökutækja á tveimur eða þremur 
hjólum (3), einkum 4. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Tilskipun 95/1/EB er ein sértilskipananna sem fjalla 
um gerðarviðurkenningaraðferð bandalagsins sem var 
tekin upp með tilskipun 92/61/EBE. Ákvæði til-
skipunar 92/61/EBE um kerfi, íhluti og aðskildar 
tæknieiningar ökutækja eiga því við um tilskipun 
95/1/EB. 

2) Til að tryggja snurðulausa virkni gerðarviðurkenning-
arkerfisins í heild er því nauðsynlegt að skýra eða 
bæta við tilteknar kröfur í tilskipun 95/1/EB. 

3) Þess vegna er nauðsynlegt að tilgreina hvaða gildi 
skuli færa inn í prófunarskýrsluna til að tryggja að til-
skipun 95/1/EB sé beitt á samræmdan hátt á létt bif-
hjól, bifhjól og bifhjól á þremur hjólum með neista-
kveikjuhreyfli og vélknúin ökutæki með þjöppu-
kveikjuhreyfli. 

4) Breyta ber tilskipun 95/1/EB til samræmis við þetta. 

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar um aðlögun að 
tækniframförum sem var komið á fót með 13. gr. 
tilskipunar ráðsins 70/156/EBE (4), eins og henni var 
síðast breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 
2001/116/EB (5). 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 
Viðaukunum við tilskipun 95/1/EB er breytt í samræmi við 
viðaukann við þessa tilskipun. 

2. gr. 
1. Frá og með 1. júlí 2003 er aðildarríkjunum óheimilt af 
ástæðum er varða hámarkshönnunarhraða, hámarkssnún-
ingskraft og hámarksnettóvélarafl: 
— að synja um EB-gerðarviðurkenningu fyrir gerð vél-

knúinna ökutækja sem eru á tveimur eða þremur hjól-
um, eða 

— að banna að vélknúin ökutæki, sem eru á tveimur eða 
þremur hjólum, verði skráð, seld eða tekin í notkun, 

ef hámarkshönnunarhraði, hámarkssnúningskraftur og 
hámarksnettóvélarafl ökutækisins er í samræmi við kröfur 
tilskipunar 95/1/EB, eins og henni er breytt með þessari 
tilskipun. 
2. Frá og með 1. janúar 2004 skulu aðildarríkin synja um 
EB-gerðarviðurkenningu fyrir nýja gerð vélknúins öku-
tækis, sem er á tveimur eða þremur hjólum, af ástæðum er 
varða hámarkshönnunarhraða, hámarkssnúningskraft og 
hámarksnettóvélarafl ef kröfunum í tilskipun 95/1/EB, eins 
og henni er breytt með þessari tilskipun, er ekki fullnægt. 

3. gr. 
1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn-
sýslufyrirmæli til að fara að þessari tilskipun eigi síðar en 
30. júní 2003. Þau skulu tilkynna það framkvæmda-
stjórninni þegar í stað. 
Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar 
þau eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari 
reglur um slíka tilvísun. 
2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi nær til. 

4. gr. 
Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 

5. gr. 
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 17. maí 2002. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Erkki LIIKANEN 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. EB L 133, 18.5.2002, bls. 17. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 41/2003 frá 16. 
maí 2003 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, 
prófanir og vottun), sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-
sambandsins nr. 39, 31.7.2003, bls. 4. 

(1) Stjtíð. EB L 225, 10.8.1992, bls. 72. 
(2) Stjtíð. EB L 106, 3.5.2000, bls. 1. 
(3) Stjtíð. EB L 52, 8.3.1995, bls. 1. 
(4) Stjtíð. EB L 42, 23.2.1970, bls. 1. 
(5) Stjtíð. EB L 18, 21.1.2002, bls. 1. 
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VIÐAUKI 

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á viðaukunum við tilskipun 95/1/EB: 

1. Eftirfarandi breytingar eru gerðar á I. viðauka: 

a) Eftirfarandi komi í stað annarrar línu 5. liðar: 

„Loftþrýstingur: 97 ± 10 kPa.“ 

b) Eftirfarandi komi í stað fimmtu línu 5. liðar: 

„Meðalvindhraði, mældur 1 m yfir jörðu: < 3 m/s, leyfðar vindhviður < 5 m/s.“ 

2. Eftirfarandi breytingar eru gerðar á II. viðauka: 

a) Í lið 3.1.2 í 1. viðbæti, töflu 1, komi eftirfarandi í stað fyrstu setningar í neðanmálsgrein (3): 

„Vatnskassi, vifta, viftuhlíf, vatnsdæla og hitastillir skulu staðsett þannig á prófunarbekknum að afstaða hvers 
þessara hluta til hinna sé, að því marki sem frekast er unnt, sú sama og í ökutækinu. Ef afstaða vatnskassa, 
viftu, viftuhlífar, vatnsdælu og/eða hitastillis er önnur á prófunarbekknum en í ökutækinu skal lýsa afstöðu 
þessara hluta á prófunarbekknum og skrá hana í prófunarskýrsluna.“ 

b) Í stað liðar 4.1. í 1. viðbæti komi eftirfarandi: 

„4.1. Skilgreining á stuðlum α1 og α2 

Stuðlar sem mældur snúningskraftur og afl skulu margfaldast með til þess að ákvarða snúningskraft 
og afl hreyfils að teknu tilliti til skilvirkni yfirfærslu (stuðull α2) sem er notuð á meðan á prófunum 
stendur og til að sníða þann snúningskraft og það afl að viðmiðunarskilyrðum í andrúmslofti sem eru 
tilgreind í lið 4.2.1 (stuðull α1). 

Formúlan fyrir leiðréttingu afls er sem hér segir: 

P0 = α1 ּ α2 ּ P 

þar sem: 

P0 = leiðrétt afl (þ.e. aflið við viðmiðunarskilyrði, mælt við enda sveifarássins) 

α1 = leiðréttingarstuðullinn fyrir viðmiðunarskilyrði í andrúmslofti 

α2 = leiðréttingarstuðullinn fyrir skilvirkni yfirfærslunnar 

P = mælt afl (afl sem er athugað).“ 

c) Í stað liðar 4.3 í 1. viðbæti komi eftirfarandi: 

„4.3. Ákvörðun leiðréttingarstuðla 

4.3.1. Ákvörðun á stuðlinum α2 

— Fari mæling fram á úttakshlið sveifarássins er stuðullinn jafnt og 1. 

— Fari mæling ekki fram á úttakshlið sveifarássins er stuðullinn reiknaður út með formúlunni: 
 

1 α2 = nt 

þar sem nt er skilvirkni yfirfærslunnar milli sveifarássins og mælingarstaðarins. 

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

nt = n1 ּ n2ּ …ּ  nj 

Skilvirknin nj fyrir hvern yfirfærsluíhlut er sýnd í eftirfarandi töflu. 
 

Gerð Skilvirkni 

Tannhjól Sporatannhjól 0,98 

 Gormlaga tannhjól 0,97 

 Sniðbrúnartannhjól 0,96 

Keðja Rúllukeðja 0,95 

 Hljóðlaus keðja 0,98 
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Gerð Skilvirkni 

Reim Tannreim 0,95 

 Kílreim 0,94 

Vökvatengi eða -iðuhitari Vökvatengi (1) 0,92 

 Vökvaiðuhitari (1) 0,92 

(1) Ef ekki læst. 

 
4.3.2. Ákvörðun á stuðlinum α1 

4.3.2.1. Skilgreining á eiginleikum T, Ps fyrir leiðréttingarstuðlana α1  

T = alhiti inntakslofts 

Ps = loftþrýstingur án raka, mældur í kílópaskölum (kPa), þ.e. heildarloftþrýstingur að 
frádregnum vatnsgufuþrýstingi. 

4.3.2.2. Stuðull α1  

Leiðréttingarstuðull α1 fæst með eftirfarandi formúlu: 
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Formúlan gildir aðeins ef: 

0,93 ≤ α1 ≤ 1,07 

Ef farið er út fyrir þessi mörk skal leiðrétta gildið gefið upp og prófunarskilyrðin (hiti og þrýstingur) 
tilgreind nákvæmlega í prófunarskýrslunni. 

 
(1) Prófanir geta farið fram í hitastýrðum prófunarstofum þar sem hægt er að stjórna skilyrðum í andrúmslofti.“ 

 
d) Í 1. viðbæti falli niður liðirnir 4.4 og 4.5, 
 
e) í lið 6.1 í 1. viðbæti komi „3%“ í stað „1,5%“, 
 
f) í lið 3.1.2 í 2. viðbæti, töflu 1, komi eftirfarandi í stað fyrstu setningar í neðanmálsgrein (3): 
 

„Vatnskassi, vifta, viftuhlíf, vatnsdæla og hitastillir skulu staðsett þannig á prófunarbekknum að afstaða hvers 
þessara hluta til hinna sé, að því marki sem frekast er unnt, sú sama og í ökutækinu. Ef afstaða vatnskassa, viftu, 
viftuhlífar vatnsdælu og/eða hitastillis er önnur á prófunarbekknum en í ökutækinu skal lýsa afstöðu þessara hluta 
á prófunarbekknum og skrá hana í prófunarskýrsluna.“ 

 
g) Í stað liðar 4.1 í 2. viðbæti komi eftirfarandi: 
 

„4.1. Skilgreining á stuðlum α1 og α2 
 

Stuðlar sem mældur snúningskraftur og afl skulu margfaldast með til þess að ákvarða snúningskraft og 
afl hreyfils að teknu tilliti til skilvirkni yfirfærslu (stuðull α2) sem er notuð á meðan á prófunum stendur 
og til að sníða þann snúningskraft og það afl að viðmiðunarskilyrðum í andrúmslofti sem eru tilgreind í 
lið 4.2.1 (stuðull α1). 
 
Formúlan fyrir leiðréttingu afls er sem hér segir: 
 
P0 = α1ּ  α2ּ  P 
 
þar sem: 
 
P0 =  leiðrétt afl (þ.e. aflið við viðmiðunarskilyrði, mælt við enda sveifarássins) 
 
α1 = leiðréttingarstuðullinn fyrir viðmiðunarskilyrði í andrúmslofti 
 
α2 =  leiðréttingarstuðullinn fyrir skilvirkni yfirfærslunnar 
 
P =  mælt afl (afl sem er athugað).“ 
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h) í lið 3.1.3 í 3. viðbæti, töflu 1, komi eftirfarandi í stað fyrstu setningar í neðanmálsgrein (5): 
 

„Vatnskassi, vifta, viftuhlíf, vatnsdæla og hitastillir skulu staðsett þannig á prófunarbekknum að afstaða hvers 
þessara hluta til hinna sé, eftir því sem frekast er unnt, sú sama og í ökutækinu. Ef afstaða vatnskassa, viftu, 
viftuhlífar vatnsdælu og/eða hitastillis er önnur á prófunarbekknum en í ökutækinu skal lýsa afstöðu þessara hluta 
á prófunarbekknum og skrá hana í prófunarskýrsluna.“ 

 
i) Í stað liðar 4.1 í 3. viðbæti komi eftirfarandi: 
 

„4.1. Skilgreining á stuðlum αd og α2 
 

Stuðlar sem mældur snúningskraftur og afl skulu margfaldast með til þess að ákvarða snúningskraft og 
afl hreyfils að teknu tilliti til skilvirkni yfirfærslu (stuðull α2) sem er notuð á meðan á prófunum stendur 
og til að sníða þann snúningskraft og það afl að viðmiðunarskilyrðum í andrúmslofti sem eru tilgreind í 
lið 4.2.1 (stuðull αd). 

 
Formúlan fyrir leiðréttingu afls er sem hér segir: 
 
P0 = αdּ  α2ּ  P 
 
þar sem: 

 
P0 =  leiðrétt afl (þ.e. aflið við viðmiðunarskilyrði, mælt við enda sveifarássins) 
 
αd = leiðréttingarstuðullinn fyrir viðmiðunarskilyrði í andrúmslofti 
 
α2 =  leiðréttingarstuðullinn fyrir skilvirkni yfirfærslunnar (sjá lið 4.3.1 í 2. viðbæti)  
 
P = mælt afl (afl sem er athugað).“ 

 
j) Í stað liðar 4.4 í 3. viðbæti komi eftirfarandi: 
 

„4.4. Ákvörðun á leiðréttingarstuðlinum  αd (1)“. 
 

 
 
 


