
Nr. 73/62  4.12.2008 
  

EES-vi bætir vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins 
  

                                                   TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2005/83/EB                             2008/EES/73/08 

frá 23. nóvember 2005 

um breytingu á I., VI., VII., VIII., IX. og X. vi auka vi  tilskipun rá sins 72/245/EBE um 
rafsegultruflanir (rafsegulsvi ssamhæfi) í ökutækjum í ví skyni a  laga á a   

tækniframförum (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

me  hli sjón af tilskipun rá sins 70/156/EBE frá 6. febrúar 
1970 um samræmingu laga a ildarríkjanna um 
ger arvi urkenningu á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum 

eirra (1), einkum ö rum undirli  2. mgr. 13. gr., 

me  hli sjón af tilskipun rá sins 72/245/EBE frá 20. júní 1972 
um rafsegultruflanir (rafsegulsvi ssamhæfi) í ökutækjum (2), 
einkum 4. gr., 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Tilskipun 72/245/EBE er ein sértilskipananna sem fjalla 
um ger arvi urkenningara fer  Bandalagsins sem var 
tekin upp me  tilskipun 70/156/EBE. 

2) Ákvæ i um prófanir og kröfur a  ví er var ar 
rafsegulsvi ssamhæfi fyrir raf- og rafeindabúna  hafa 
stö ugt veri  uppfær  me  sta lasetningu 
Al jó afastanefndarinnar um rafsegultruflanir (CISPR) 
og Al jó legu sta lasamtakanna (ISO). Me  tilskipun 
framkvæmdastjórnarinnar 2004/104/EB (3), sem felur í 
sér breytingar á tilskipun 72/245/EBE, voru ví teknar 
upp vísanir í prófunara fer ir sem tilgreindar eru í 
n justu útgáfum vi eigandi sta la. 

3) Frá gildistöku tilskipunar 2004/104/EB hefur nokkrum 
stö lum veri  skipt út fyrir n rri útgáfur sem hafa veri  
a laga ar tækniframförum. ví er nau synlegt a  
uppfæra vísanir í á sta la í tilskipun 72/245/EBE. 

4) A  auki arf a  gera nokkrar ritstjórnarlegar 
lei réttingar. 

5) ví ber a  breyta tilskipun 72/245/EBE til samræmis vi  
etta. 

SAM YKKT TILSKIPUN ESSA: 

1. gr. 

Eftirfarandi breytingar eru ger ar á I., VI., VII., VIII, IX og X. 
vi auka vi  tilskipun 72/245/EBE í samræmi vi  vi aukann 
vi  essa tilskipun. 

2. gr. 

1. A ildarríkin skulu sam ykkja og birta nau synleg lög og 
stjórns slufyrirmæli til a  fara a  tilskipun essari eigi sí ar en 
30. september 2006. au skulu egar í sta  senda fram-
kvæmdastjórninni texta essara ákvæ a og samsvörunartöflu 
milli vi komandi ákvæ a og essarar tilskipunar. au skulu 
beita essum ákvæ um frá 1. október 2006. egar a ildarríkin 
sam ykkja essi ákvæ i skal vera í eim tilvísun í essa 
tilskipun e a eim fylgja slík tilvísun egar au eru birt 
opinberlega. A ildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka 
tilvísun. 

2. A ildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæ i úr landslögum sem au sam ykkja um málefni sem 
tilskipun essi tekur til. 

3. gr. 

Tilskipun essi ö last gildi á tuttugasta degi eftir a  hún birtist 
í Stjórnartí indum Evrópusambandsins. 

4. gr. 

Tilskipun essari er beint til a ildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 23. nóvember 2005. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Günter VERHEUGEN 

varaforseti. 

 
 
 
(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 305, 24.11.2005, bls. 32. Hennar var 

geti  í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 77/2006 frá 7. júlí 2006 
um breytingu á II. vi auka (Tæknilegar regluger ir, sta lar, prófanir og 
vottun) vi  EES-samninginn, sjá EES-vi bæti vi  Stjórnartí indi 

Evrópusambandsins nr. 52, 19.10.2006, bls. 4. 
 

 
(1) Stjtí . EB L 42, 23.2.1970, bls. 1. Tilskipuninni var sí ast breytt me  

tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/49/EB (Stjtí . ESB L 194, 
26.7.2005, bls. 12). 

(2) Stjtí . EB L 152, 6.7.1972, bls. 15. Tilskipuninni var sí ast breytt me  
tilskipun 2005/49/EB. 

(3) Stjtí . ESB L 337, 13.11.2004, bls. 13. 
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VI AUKI 

Eftirfarandi breytingar eru ger ar á tilskipun 72/245/EBE: 

1. Ákvæ um I. vi auka er breytt sem hér segir: 

a) Í a-li  li ar 2.1.12 komi or in „me  skemmdum e a breytingum í t.d.: vél, tannhjólakerfi, hemlum, fjö run, 
st risbúna i, hra atakmörkunarbúna i“ í sta  or anna „me  skemmdum e a breytingum s.s. í vél, tannhjólakerfi, 
hemlum, fjö run, st risbúna i, hra atakmörkunarbúna i“. 

b) Í li  6.8.1 komi or in „ISO 7637-2: önnur útgáfa 2004“ í sta  or anna „ISO 7637-2:DIS2002“. 

c) Í li  6.9.1 komi or in „ISO 7637-2: önnur útgáfa 2004“ í sta  or anna „ISO 7637-2: DIS2002“. 

d) Í sta  7. li ar í 1. vi bæti komi eftirfarandi: 

„7. ISO 11451 „Road vehicles — Electrical disturbances by narrowband radiated electromagnetic energy — 
Vehicle test methods“ 

1. hluti: General and definitions (ISO 11451-1: ri ja útgáfa 2005) 

2. hluti: Off vehicle radiation source (ISO 11451-2: ri ja útgáfa 2005) 

4. hluti: Bulk current injection (BCI) (ISO 11451-4: fyrsta útgáfa 1995)“. 

e) Í sta  8. li ar í 1. vi bæti komi eftirfarandi: 

„8. ISO 11452 „Road vehicles — Electrical disturbances by narrowband radiated electromagnetic energy — 
Component test methods“ 

1. hluti: General and definitions (ISO 11452-1: ri ja útgáfa 2005) 

2. hluti: Absorber lined chamber (ISO 11452-2: önnur útgáfa 2004) 

3. hluti: Transverse electromagnetic mode (TEM) cell (ISO 11452-3: önnur útgáfa 2001) 

4. hluti: Bulk current injection (BCI) (ISO 11452-4: ri ja útgáfa 2005) 

5. hluti: Strip line (ISO 11452-5: önnur útgáfa 2002)“. 

2. Ákvæ um VI. vi auka er breytt sem hér segir: 

a) Í li  1.2 komi or in „ISO 11451-2: ri ja útgáfa 2005“ í sta  or anna „ISO DIS 11451-2: 2003“. 

b) Í li um 3.1, 3.1.1 og 4.1.1 komi or in „ISO 11451-1: ri ja útgáfa 2005“ í sta  or anna „ISO DIS 11451-1: 2003“. 

3. Í sta  li ar 3.1 í VII. vi auka komi eftirfarandi: 

„3.1. Prófun skal ger  í samræmi vi  CISPR 25 (önnur útgáfa 2002), li ur 6.4 — ALSE-a fer in“. 

4. Í sta  li ar 3.1 í VIII. vi auka komi eftirfarandi: 

„3.1. Prófun skal ger  í samræmi vi  CISPR 25 (önnur útgáfa 2002), li ur 6.4 — ALSE-a fer in“. 
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5. Eftirfarandi breytingar eru ger ar á IX. vi auka: 

a) Í sta  li ar 1.2.1 komi eftirfarandi: 

„1.2.1. Rafmagns- e a rafeindaundireiningar geta fullnægt kröfunum í einni af eftirfarandi mælia fer um e a 
samsetningu eirra a  vali framlei anda, a  ví gefnu a  allt tí nisvi i , sem um getur í li  3.1 í essum 
vi auka, sé spanna . 

— Prófun í hátí nisnau u r mi: í samræmi vi  ISO 11452-2: önnur útgáfa 2004 

— TEM-hólfprófunara fer in: í samræmi vi  ISO 11452-3: önnur útgáfa 2001 

— Strauminngjafara fer in: í samræmi vi  ISO 11452-4: ri ja útgáfa 2005 

— Flatlei isprófunara fer in: í samræmi vi  ISO 11452-5: önnur útgáfa 2002 

— 800 mm flatlei isprófunara fer in: í samræmi vi  li  4.5 í essum vi auka. 

Tí nisvi  og almennar a stæ ur vi  prófun skulu byggjast á ISO 11452-1: ri ja útgáfa 2005.“ 

b) Í sta  li ar 2.1 komi eftirfarandi: 

„2.1. A stæ ur vi  prófun skulu vera í samræmi vi  ISO 11452-1: ri ja útgáfa 2005“. 

c) Í sta  li ar 3.1 komi eftirfarandi: 

„3.1. Tí nisvi  og sá tími sem prófun varir 

Mæla skal á tí nisvi inu 20 til 2 000 MHz ar sem tí nibilin eru í samræmi vi  ISO 11452-1: ri ja útgáfa 
2005. 

Mótun prófunarmerkis skal vera: 

— víddarmótun, me  1 kHz mótun og 80% mótunard pt á tí nisvi inu 20-800 MHz, 

— fasamótun, t á 577 μs, ri  4 600 μs á tí nisvi inu 800-2000 MHz, 

ef tækni jónusta og framlei andi rafmagns- e a rafeindaundireiningar ákve a ekki anna . 

Velja skal umfang tí nibils og hve lengi prófun varir í samræmi vi  ISO 11452-1: 3rd edition 2005.“ 

d) Í sta  li ar 3.2 komi eftirfarandi: 

„3.2. Tækni jónustan skal framkvæma prófunina me  ví millibili sem tilgreint er í ISO 11452-1: ri ja útgáfa 
2005 á öllu tí nisvi inu 20 til 2000 MHz. 

Ef framlei andinn leggur fram gögn um mælingar fyrir allt tí nisvi i  frá prófunarstofu, sem hefur fengi  
faggildingu me  tilliti til vi eigandi hluta ISO 17025: fyrsta útgáfa 1999 og veri  vi urkennd af 
vi urkenningaryfirvöldum, er tækni jónustunni heimilt a  velja færri sta i á tí nisvi inu, t.d. 27, 45, 65, 90, 
120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900, 1300 og 1800 MHz til a  sta festa a  rafmagns- e a 
rafeindaundireiningarnar fullnægi kröfum essa vi auka“. 

e) Í sta  li ar 4.1.2 komi eftirfarandi: 

„4.1.2. Prófunara fer  

Beita ber svonefndri „skiptia fer “ til a  mynda rétt prófunarsvi  í samræmi vi  ISO 11452-2: önnur útgáfa 
2004. 

Prófunin skal fara fram vi  ló rétta skautun“. 
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f) Í stað liðar 4.2.2 komi eftirfarandi: 

„4.2.2. Prófunaraðferð 

Prófunin skal gerð í samræmi við ISO 11452-3: önnur útgáfa 2001. 

Tækniþjónustan skal velja, með tilliti til gerðar rafmagns- eða rafeindaundireininga sem á að prófa, 
mestasviðs tengslaaðferð á rafmagns- eða rafeindaundireiningar eða leiðslur inn í TEM-hólfinu.“ 

g) Í stað liðar 4.3.2 komi eftirfarandi: 

„4.3.2. Prófunaraðferð 

Prófunin skal gerð í samræmi við ISO 11452-4: þriðja útgáfa 2005 á prófunarbekk. 

Einnig er heimilt að prófa rafmagns- eða rafeindaundireiningar í ökutækinu í samræmi við ISO 11451-4: 
fyrsta útgáfa 1995. 

— Strauminngjafarkanni skal vera 150 mm frá rafmagns- eða rafeindaundireiningunni sem á að prófa. 

— Nota skal tilvísunaraðferðina til að reikna út inngefinn straum frá framafli. 

— Tíðnisvið þessarar aðferðar takmarkast af gerð strauminngjafarkannans.“ 

6. Í 2. og 3. lið í X. viðauka komi „ISO 7637-2: 2004“ í stað „ISO 7637-2: 2002“. 

 
  

 

 


