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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 65/2012

frá 24. janúar 2012

um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 661/2009/EB að því er varðar gírskiptivísa 
og um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af 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 (1), einkum a-lið 1. mgr. 14. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Með reglugerð (EB) nr. 661/2009 er gerð krafa um 
ísetningu gírskiptivísis í öll ökutæki með beinskiptan 
gírkassa, í flokki M1, með viðmiðunarmassa sem ekki er 
meiri en 2610 kg, og ökutæki sem gerðarviðurkenning 
hefur verið rýmkuð fyrir í samræmi við 2. mgr. 2. gr. 
reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 715/2007 
frá 20. júní 2007 um gerðarviðurkenningu vélknúinna 
ökutækja með tilliti til losunar frá léttum farþega- og 
atvinnuökutækjum (Euro 5 og Euro 6) og um aðgang að 
upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja (2).

2) Í reglugerð (EB) nr. 661/2009 er kveðið á um að tæknileg 
atriði ákvæða reglugerðarinnar varðandi gírskiptivísa skuli 
skilgreind með framkvæmdarlöggjöf. Nú er nauðsynlegt 
að setja fram sérstakar verklagsreglur, prófanir og kröfur 
fyrir slíka gerðarviðurkenningu gírskiptivísa.

3) Því ber að breyta 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) (3) til 
samræmis við það.

4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit tækninefndarinnar um vélknúin 
ökutæki.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 28, 31.1.2012, bls. 24. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 157/2012 frá 28. september 
2012 um breytingu á II. við-auka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 70, 13.12.2012, bls. 7. 

(1) Stjtíð. ESB L 200, 31.7.2009, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 171, 29.6.2007, bls. 1.
(3) Stjtíð. ESB L 263, 9.10.2007, bls. 1.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Gildissvið

Þessi reglugerð gildir um ökutæki í flokki M1 sem uppfylla 
eftirfarandi kröfur:

– þau eru útbúin með beinskiptum gírkassa,

– þau eru með viðmiðunarmassa sem ekki er meiri en 2610 kg 
eða sem gerðarviðurkenning hefur verið framlengd fyrir í 
samræmi við 2. mgr. 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 715/2007.

Þessi reglugerð gildir ekki um „ökutæki sem hönnuð eru til að 
uppfylla tilgreindar félagslegar þarfir“ eins og er skilgreint í 
c-lið 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 715/2007.

2. gr.

Skilgreiningar

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir, auk þeirra merkinga sem settar eru fram í reglugerð (EB) 
nr. 661/2009:

1) „gerð ökutækis með tilliti til gírskiptivísis“: flokkur 
ökutækja sem eru ekki frábrugðin að því er varðar 
starfræna eiginleika gírskiptivísis og aðferð sem 
gírskiptivísirinn notar til að ákvarða hvenær skuli gefa til 
kynna gírskiptingu. Dæmi um slíkar aðferðir fela í sér en 
takmarkast ekki við:

i.  ábendingu um að skipta upp við tiltekinn snúnings-
hraða,

ii.  ábendingu um að skipta upp þegar tiltekinn ferill 
eldsneytis notkunar hreyfils sýnir að tiltekin lágmarks
minnkun eldsneytisnotkunar náist í hærri gír,

iii.  ábendingu um að skipta upp þegar nauðsynlegt 
snúnings vægi fæst í hærri gír,

2) „starfrænir eiginleikar gírskiptivísis“: mengi ílagsþátta, 
svo sem snúningshraði, aflþörf, snúningsvægi og breyting 
þeirra eftir tíma, sem ákvarða ábendingar gírskiptivísisins, 
og hvernig virkni gírskiptivísisins er háð þessum þáttum,

3) „starfhæft ástand ökutækisins“: ástand ökutækisins þar 
sem hægt er að skipta á milli a.m.k. tveggja gíra áfram,
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4) „handvirk stilling“: starfhæft ástand ökutækisins þar 
sem skipting milli allra eða sumra gíranna er alltaf bein 
afleiðing aðgerðar ökumanns,

5) „losun gegnum útblástursrör“: losun gegnum útblástursrör 
eins og skilgreint er í 6. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 715/2007.

3. gr.

Mat á beinskiptum gírkassa

Að því er varðar mat á því hvort gírkassi falli að skilgreiningunni 
skv. 16. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 661/2009 skal gírkassi 
sem er með að lágmarki eina handvirka stillingu skv. 4. mgr. 
2. gr. þessarar reglugerðar teljast „beinskiptur gírkassi“. Hvað 
þetta mat varðar skal ekki taka tillit til sjálfvirkra skiptinga 
á milli gíra sem eru ekki gerðar til að auka hagkvæmni við 
notkun ökutækisins heldur eru þær aðeins gerðar við sérstök 
skilyrði, t.d. til að vernda hreyfilinn eða koma í veg fyrir að 
hann stöðvist.

4. gr.

EB-gerðarviðurkenning

1.  Framleiðendur skulu tryggja að ökutæki sem sett eru á 
markað og sem falla undir 11. gr. reglugerðar (EB) nr. 661/2009 
séu búin gírskiptivísi í samræmi við kröfur I. viðauka þessarar 
reglugerðar.

2.  Til að fá EB-gerðarviðurkenningu vegna ökutækis sem 
fellur undir 11. gr. reglugerðar (EB) nr. 661/2009 þarf framleið-
andinn að uppfylla eftirfarandi skyldur:

a)  taka saman og leggja fyrir viðurkenningaryfirvaldið 
upplýsinga skjal í samræmi við fyrirmyndina sem sett er 
fram í 1. hluta II. viðauka þessarar reglugerðar,

b)  leggja fyrir viðurkenningaryfirvaldið yfirlýsingu um að 
ökutækið uppfylli samkvæmt mati framleiðandans þær 
kröfur sem settar eru fram í þessari reglugerð,

c)  leggja fyrir viðurkenningaryfirvaldið skírteini í samræmi 
við fyrirmyndina sem sett er fram í 2. hluta II. viðauka 
þessarar reglugerðar,

d)  annað hvort

i.  leggja fyrir viðurkenningaryfirvaldið gírskiptingar 
gírskiptivísis sem eru ákvarðaðar með greiningu eins 
og kveðið er á um í síðustu málsgrein liðar 4.1 í I. 
viðauka, eða

ii.  láta tækniþjónustunni sem annast framkvæmd gerðar-
viðurkenningarprófana í té ökutæki sem er dæmigert 
fyrir gerð ökutækisins sem á að viðurkenna, til að 
hægt sé að framkvæma prófunina sem lýst er í 4. lið 
I. viðauka.

3.  Gerðarviðurkenningaryfirvaldið skal meta samræmi við 
kröfurnar í I. viðauka á grundvelli atriðanna sem framleið-
andinn veitir samkvæmt a-, b- eða c-lið 2. gr. og niðurstaðna 
gerðarviðurkenningarprófana sem um getur í d-lið 2. gr.

Það skal aðeins gefa út EB-gerðarviðurkenningarvottorð í 
samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram 3. hluta II. viðauka 
þessarar reglugerðar vegna ökutækja sem falla undir 11. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 661/2009 ef slíkt samræmi er fyrir hendi.

5. gr.

Eftirlit með áhrifum löggjafar

Til að fylgjast með áhrifum þessarar reglugerðar og meta 
þörf á frekari þróun skulu framleiðendur og gerðarviður-
kenningar yfirvöld veita framkvæmdastjórninni, sé þess óskað, 
upplýsingarnar sem tilgreindar eru í II. viðauka. Framkvæmda-
stjórnin og sendimenn hennar skulu fara með þessar upplýsingar 
sem trúnaðarmál.

6. gr.

Breytingar á tilskipun 2007/46/EB

Ákvæðum I., III., IV., VI. og XI. viðauka við tilskipun 2007/46/
EB er hér með breytt í samræmi við III. viðauka þessarar 
reglugerðar.

7. gr.

Gildistaka

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

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

Gjört í Brussel 24. janúar 2012.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 forseti.

 José Manuel BARROSO

______
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I. VIÐAUKI

SÉRKRÖFUR FYRIR ÖKUTÆKI BÚIN GÍRSKIPTIVÍSI

1. Eiginleikar að því er varðar útlit gírskiptivísis

1.1.  Tilmæli um að skipta skuli um gír skal veita með aðgreinanlegu, sjónrænu merki, t.d. með skýru merki um að 
skipta upp eða upp/niður eða tákni sem auðkennir gírinn sem ökumaðurinn ætti að skipta í. Sjónrænu merki 
gætu fylgt annars konar merki, þ.m.t. hljóðmerki, að því tilskildu að þau ógni ekki öryggi.

1.2.  Gírskiptivísirinn má ekki trufla eða hylja gaumbúnað, stjórntæki eða vísi, sem er skyldubundinn eða sem 
stuðlar að öruggri notkun ökutækisins. Þrátt fyrir lið 1.3 skal hönnun merkisins vera þannig að það trufli ekki 
ökumanninn og forðast skal að trufla rétta og örugga notkun ökutækisins.

1.3.  Staðsetning gírskiptivísisins skal vera í samræmi við lið 5.1.2 í reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 
fyrir Evrópu nr. 121. Hann skal hannaður þannig að honum verði ekki ruglað saman við annan gaumbúnað, 
stjórntæki eða vísi sem ökutækið er búið.

1.4.  Nota má upplýsingaskjá til að birta ábendingar gírskiptivísis, að því tilskildu að þær séu nægilega frábrugðnar 
öðrum vísbendingum þannig að þær séu vel sýnilegar ökumanninum og auðþekkjanlegar.

1.5.  Í undantekningartilvikum má tímabundið sniðganga gírskiptivísinn sjálfvirkt eða gera óvirkan. Til slíkra 
aðstæðna teljast aðstæður sem stofna öruggri notkun eða áreiðanleika ökutækisins í hættu, þ.m.t. þegar spólvörn 
eða stöðugleikabúnaður er virkjaður, tímabundin skilaboð frá hjálparkerfum fyrir ökumenn eða atburðir sem 
varða bilanir ökutækisins. Gírskiptivísirinn skal aftur starfa eðlilega þegar þessum aðstæðum lýkur og ekki með 
meiri töf en 10 sekúndur, eða lengur ef það er rökstutt með tæknilegum eða atferlisfræðilegum ástæðum.

2. Virknikröfur gírskiptivísis (á við um allar handvirkar stillingar)

2.1.  Gírskiptivísirinn skal leggja til gírskiptingu þegar eldsneytisnotkun í þeim gír sem mælt er með er minni en í 
gírnum sem er í notkun, með hliðsjón af kröfunum sem mælt er fyrir um í liðum 2.2 og 2.3.

2.2.  Gírskiptivísinn skal hanna þannig að hann hvetji til hagkvæmasta akstursmátans með tilliti til eldsneytisnotkunar 
við raunhæf, fyrirsjáanleg akstursskilyrði. Aðalmarkmið hans er að lágmarka eldsneytisnotkun ökutækisins 
þegar ökumaðurinn fer eftir tilmælum hans. Hins vegar skal stýrð losun gegnum útblástursrör ekki aukast 
óhóflega með tilliti til upphaflegrar stöðu þegar farið er eftir tilmælum gírskiptivísisins. Að auki skal það ekki 
hafa nein neikvæð áhrif á tímanlega virkni mengunarvarnarbúnaðar, svo sem hvata, eftir kaldræsingu að fara eftir 
tilmælum gírskiptivísisins. Að því er þetta varðar skulu framleiðendur ökutækja veita viðurkenningaryfirvaldinu 
tæknigögn sem lýsa áhrifum gírskiptivísis á stýrða losun ökutækisins gegnum útblástursrör, í það minnsta við 
stöðugan hraða ökutækisins.

2.3.  Þótt farið sé eftir tilmælum gírskiptivísisins skal það ekki hafa áhrif á örugga notkun ökutækisins, t.d. koma í 
veg fyrir að hreyfillinn stöðvist, ófullnægjandi hreyfilhemlun eða ófullnægjandi snúningsvægi hreyfils þegar 
þörf er á miklu afli.

3. Upplýsingar sem skulu veittar

3.1.  Framleiðandinn skal veita gerðarviðurkenningaryfirvaldinu eftirfarandi upplýsingar. Upplýsingarnar skulu 
lagðar fram í eftirfarandi tveimur hlutum:

a)  „formlega upplýsingamappan“ sem heimilt er að afhenda hagsmunaaðilum ef þeir óska eftir því,

b)  „ítarlega upplýsingamappan“ sem skal vera algert trúnaðarmál.

3.1.1.  Í formlegu upplýsingamöppunni skal vera:

a)  lýsing á öllum útlitsgerðum gírskiptivísa sem eru settir í ökutæki sem tilheyra gerð ökutækis með tilliti til 
gírskiptivísis og sönnun þess efnis að þær samræmist kröfum 1. liðar,

b)  sannanir á samræmi við kröfurnar í 2. lið, svo sem gögn eða verkfræðilegt mat, t.d. gögn úr líkönum, 
vörpun losunar eða eldsneytisnotkunar, losunarprófanir sem sýna á fullnægjandi hátt að gírskiptivísirinn 
nái árangri við að veita ökumanninum tímanleg og merkingarbær tilmæli um skiptingar,

c)  skýring á tilgangi, notkun og virkni gírskiptivísisins í „kafla um gírskiptivísinn“ í notendahandbókinni sem 
fylgir ökutækinu.
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3.1.2.  Í ítarlegu upplýsingamöppunni skal vera lýsing á útfærslu gírskiptivísisins, einkum starfrænum eiginleikum.

3.1.3.  Þrátt fyrir ákvæði 5. gr. skal ítarlega upplýsingamappan vera algert trúnaðarmál gerðarviðurkenningaryfirvaldsins 
og framleiðandans. Gerðarviðurkenningaryfirvald getur haldið henni eftir eða ákveðið að leyfa framleiðandanum 
að geyma hana. Ef framleiðandinn geymir upplýsingamöppuna skal gerðarviðurkenningaryfirvald merkja og 
dagsetja hana eftir að hún hefur verið yfirfarin og samþykkt. Hún skal gerð viðurkenningaryfirvaldi aðgengileg 
til skoðunar þegar viðurkenning fer fram eða hvenær sem er á meðan viðurkenningin er í gildi.

3.2.  Framleiðandinn skal veita skýringu á tilgangi, notkun og virkni gírskiptivísisins í „kafla um gírskiptivísinn“ í 
notendahandbókinni sem fylgir ökutækinu.

4. Áhrif gírskiptinga sem gírskiptivísirinn mælir með á eldsneytiseyðslu skal ákvarða með eftirfarandi 
aðferð:

4.1. Ákvörðun hraða ökutækisins þegar gírskiptivísir leggur til gírskiptingar

 Þessi prófun skal framkvæmd á upphituðu ökutæki á aflmælissamstæðu samkvæmt hraðamynstrinu sem lýst er 
í 1. viðbæti við þennan viðauka. Farið er eftir tilmælum gírskiptivísisins um gírskiptingu og hraði ökutækisins 
þegar gírskiptivísirinn leggur til skiptingu er skráður. Prófunin er endurtekin þrisvar.

 Vn
GSI merkir meðalhraðann þegar gírskiptivísirinn leggur til að skipt sé úr gír n (n = 1, 2, …, #g) í gír n + 1, sem 

ákvarðaður er í prófununum þremur, en #g merkir fjölda gíra ökutækisins áfram. Hvað þetta varðar skal aðeins 
fara eftir fyrirmælum gírskiptivísisins áður en hámarkshraða er náð og hunsa skal öll fyrirmæli gírskiptivísisins 
við hraðalækkunina.

 Að því er varðar eftirfarandi útreikninga skal V0
GSI vera 0 km/klst. og V#g

GSI skal vera 140 km/klst. eða 
hámarkshraði ökutækisins, hvort heldur er lægra. Ef ökutækið getur ekki náð 140 km/klst. skal því ekið á 
hámarkshraða þess þar til það nær aftur inn á hraðasniðið á mynd I.1.

 Einnig má framleiðandinn ákvarða ráðlagðan gírskiptingarhraða gírskiptivísisins með greiningu sem byggir á 
algrími fyrir gírskiptivísinn, sem skal vera í ítarlegu upplýsingamöppunni sem er lögð fram samkvæmt lið 3.1.

4.2. Eðlilegar gírskiptingar

 Vn
std merkir hraðann sem búast má við að dæmigerður ökumaður skipti upp um gír frá gír n í gír n + 1 án 

tilmæla frá gírskiptivísi. Á grundvelli gírskiptinganna sem skilgreindar eru í losunarprófun 1 (4) eru eftirfarandi 
eðlilegar gírskiptingar skilgreindar:

V0
std = 0 km/klst,

V1
std = 15 km/klst,

V2
std = 35 km/klst,

V3
std = 50 km/klst,

V4
std = 70 km/klst,

V5
std = 90 km/klst,

V6
std = 110 km/klst,

V7
std = 130 km/klst,

V8
std = V#g

GSI,

 Vn
min merkir lágmarkshraðann sem aka má ökutækinu í gír n án þess að hreyfillinn stöðvist og Vn

max 
hámarkshraða ökutækisins sem aka má í gír n án þess að valda tjóni á hreyflinum.

 Ef Vn
std sem fengið er úr þessum lista er lægri en Vn + 1

min þá skal Vn
std vera Vn + 1

min. Ef Vn
std sem fengið er úr 

þessum lista er hærri en Vn
max þá skal Vn

std vera Vn
max (n = 1, 2, …, #g – 1).

 Ef V#g
std sem ákvarðaður er með þessari aðferð er lægri en V#g

GSI, þá skal hann vera V#g
GSI.

(4) Skilgreint í viðauka 4a við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83, röð breytinga 05.
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4.3. Hraðaferlar eldsneytisnotkunar

 Framleiðandinn skal láta gerðarviðurkenningaryfirvaldi í té fallákvæði eldsneytisnotkunar ökutækisins á 
stöðugum hraða þegar ökutækinu er ekið í gír n samkvæmt eftirfarandi reglum.

 FCn
i merkir eldsneytisnotkunina sem gefin er í kg/klst. (kíló á klukkustund) þegar ökutækinu er ekið á stöðugum 

hraða vi = i × 5 km/klst. – 2,5 km/klst. (þar sem i er jákvæð, heil tala) í gír n. Framleiðandinn skal leggja fram 
þessi gögn fyrir hvern gír n (n = 1, 2, …, #g) og vn

min ≤ vi ≤ vn
max. Þessi gildi eldsneytisnotkunar skal ákvarða við 

eins umhverfisskilyrði sem samsvara raunverulegum aðstæðum við akstur sem framleiðandinn getur skilgreint, 
annað hvort með raunverulegri prófun eða með viðeigandi reikningslíkani sem viðurkenningaryfirvaldið og 
framleiðandinn samþykkja.

4.4.	 Hraðadreifing	ökutækisins

 Nota skal eftirfarandi dreifingu fyrir líkurnar Pi á að ökutækinu sé ekið á hraðanum v, þar sem vi – 2,5 km/klst 
< v ≤ vi + 2,5 km/klst (i = 1, …, 28):

i Pi i Pi

1 4,610535879 15 2,968643201

2 5,083909299 16 2,61326375

3 4,86818148 17 2,275220718

4 5,128313511 18 2,014651418

5 5,233189418 19 1,873070659

6 5,548597362 20 1,838715054

7 5,768706442 21 1,982122053

8 5,881761847 22 2,124757402

9 6,105763476 23 2,226658166

10 6,098904359 24 2,137249569

11 5,533164348 25 1,76902642

12 4,761325003 26 1,665033625

13 4,077325232 27 1,671035353

14 3,533825909 28 0,607049046

 Ef hámarkshraði ökutækisins samsvarar þrepi i og i < 28, skal bæta gildunum Pi + 1 til P28 við Pi.

4.5. Ákvörðun eldsneytisnotkunar fyrirmyndarinnar

 FCGSI merkir eldsneytisnotkun ökutækisins þegar ökumaðurinn fer eftir tilmælum gírskiptivísisins:

 FCGSI
i = FCn

i, þar sem Vn – 1
GSI ≤ vi < Vn

GSI (fyrir n = 1, …, #g) og FCGSI
i = 0 ef vi ≥ V#g

GSI

 FCGSI = (Σi=1
28(Pi × FCi

GSI/100))FCstd merkir eldsneytisnotkun ökutækisins þegar venjulegu gírskiptingarnar eru 
notaðar:

 FCstd
i = FCn

i, þar sem Vn – 1
std ≤ vi < Vn

std (fyrir n = 1, …, #g) og FCstd
i = 0 ef vi ≥ V#g

GSI

 FCstd = (Σi=1
28(Pi × FCi

std/100)) Hlutfallslegur eldsneytissparnaður sem fæst með því að fylgja tilmælum 
gírskiptivísisins í fyrirmyndinni er reiknaður þannig:

 FCrel. Save = (1 – FCGSI/FCstd) × 100%
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4.6. Gagnaskrár

 Skrá skal eftirfarandi upplýsingar:

– gildin fyrir Vn
GSI eins og ákvörðuð eru samkvæmt lið 4.1,

– gildin FCn
i í hraðaferli eldsneytisnotkunar eins og framleiðandinn tilgreinir samkvæmt lið 4.3,

– gildin FCGSI, FCstd og FCrel. Save eins og þau eru reiknuð samkvæmt lið 4.5.

______
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1. viðbætir

Lýsing á hraðasniði ökutækis sem um getur í lið 4.1

Nr. aðgerðar Aðgerð Hröðun
(m/s2)

Hraði
(km/klst.)

Samanlagður tími
(s)

1 Í lausagangi 0 0 20

2 Hröðun 1,1 0-31,68 28

3 0.7 31,68-49,32 35

4 0,64 49,32-79,27 48

5 0,49 79,27-109,26 65

6 0,3 109,26-128,70 83

7 0,19 128,70-140,33 100

8 Stöðugt ástand 0 140,33 105

9 Hraðaminnkun -0,69 140,33-80,71 129

10 -1,04 80,71-50,76 137

11 -1,39 50,76-0 147

12 Í lausagangi 0 0 150

Vikmörk fyrir frávik frá hraðasniðinu eru skilgreind í lið 6.1.3.4 í viðauka 4a í reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83, röð breytinga 05.
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Mynd I.1

Myndræn framsetning hraðasniðsins sem um getur í lið 4.1, heil lína táknar hraðasniðið, punktalínur tákna 
vikmörk fyrir frávik frá hraðasniðinu
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Í eftirfarandi töflu er hraðasniðinu lýst með einnar sekúndu millibili. Ef ökutækið getur ekki náð 140 km/klst. skal því 
ekið á hámarkshraða þess þar til það nær aftur inn á ofangreint hraðasnið.

Tími (s) Hraði (km/klst) Tími (s) Hraði (km/klst) Tími (s) Hraði (km/klst)

0 0.00 51 84,56 101 140,33
1 0,00 52 86,33 102 140,33
2 0,00 53 88,09 103 140,33
3 0,00 54 89,86 104 140,33
4 0,00 55 91,62 105 140,33
5 0,00 56 93,38 106 137,84
6 0,00 57 95,15 107 135,36
7 0,00 58 96,91 108 132,88
8 0,00 59 98,68 109 130,39
9 0,00 60 100,44 110 127,91

10 0,00 61 102,20 111 125,42
11 0,00 62 103,97 112 122,94
12 0,00 63 105,73 113 120,46
13 0,00 64 107,50 114 117,97
14 0,00 65 109,26 115 115,49
15 0,00 66 110,34 116 113,00
16 0,00 67 111,42 117 110,52
17 0,00 68 112,50 118 108,04
18 0,00 69 113,58 119 105,55
19 0,00 70 114,66 120 103,07
20 0,00 71 115,74 121 100,58
21 3,96 72 116,82 122 98,10
22 7,92 73 117,90 123 95,62
23 11,88 74 118,98 124 93,13
24 15,84 75 120,06 125 90,65
25 19,80 76 121,14 126 88,16
26 23,76 77 122,22 127 85,68
27 27,72 78 123,30 128 83,20
28 31,68 79 124,38 129 80,71
29 34,20 80 125,46 130 76,97
30 36,72 81 126,54 131 73,22
31 39,24 82 127,62 132 69,48
32 41,76 83 128,70 133 65,74
33 44,28 84 129,38 134 61,99
34 46,80 85 130,07 135 58,25
35 49,32 86 130,75 136 54,50
36 51,62 87 131,44 137 50,76
37 53,93 88 132,12 138 45,76
38 56,23 89 132,80 139 40,75
39 58,54 90 133,49 140 35,75
40 60,84 91 134,17 141 30,74
41 63,14 92 134,86 142 25,74
42 65,45 93 135,54 143 20,74
43 67,75 94 136,22 144 15,73
44 70,06 95 136,91 145 10,73
45 72,36 96 137,59 146 5,72
46 74,66 97 138,28 147 0,72
47 76,97 98 138,96 148 0,00
48 79,27 99 139,64 149 0,00
49 81,04 100 140,33 150 0,00
50 82,80
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II. VIÐAUKI

1. HLUTI

Upplýsingaskjal

FYRIRMYND

Upplýsingaskjal nr. ... að því er varðar EB-gerðarviðurkenningu ökutækis með tilliti til gírskiptivísa.

Eftirfarandi upplýsingar skal gefa í þríriti og með efnisyfirliti ef við á. Teikningar, ef einhverjar eru, skulu vera í 
hæfilegum hlutföllum og nægilega nákvæmar, í stærðinni A4 eða brotnar saman í þá stærð. Ljósmyndir, ef einhverjar 
eru, skulu einnig vera nægilega nákvæmar.

Ef kerfi, íhlutir eða aðskildar tæknieiningar eru búnar rafeindastýringu skulu fylgja upplýsingar um hvernig hún vinnur.

Upplýsingar sem settar eru fram í liðum 0, 3 og 4 í 3. viðbæti I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008 (5):

4.11.  Gírskiptivísir

4.11.1.  Hljóðmerki fyrir hendi já/nei (6). Ef svarið er já skal lýsa hljóði og hljóðstyrk við eyra ökumannsins í dB(A). 
(Alltaf hægt að kveikja/slökkva á hljóðmerki):  ..................................................................................................

4.11.2.  Upplýsingar samkvæmt lið 4.6 í I. viðauka (uppgefið gildi framleiðanda):  .......................................................

4.11.3.  Upplýsingar samkvæmt lið 3.1.1 í I. viðauka:  ....................................................................................................

4.11.4.  Upplýsingar samkvæmt lið 3.1.2 í I. viðauka:  ....................................................................................................

4.11.5.  Ljósmyndir og/eða teikningar af gírskiptivísinum og stutt lýsing á íhlutum kerfisins og virkni:  ......................

4.11.6.  Upplýsingar um gírskiptivísinn í notendahandbók ökutækisins:  ........................................................................

(5) Stjtíð. ESB L 199, 28.7.2008, bls. 1.
(6) Strikið út það sem á ekki við.
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2. HLUTI

FYRIRMYND

Vottorð framleiðanda um að farið sé að kröfum varðandi gírskiptivísi

(Framleiðandi):

(Heimilisfang framleiðanda):

Vottar hér með að

Ökutækjagerðirnar sem skráðar eru í viðauka við þetta vottorð eru í samræmi við ákvæði reglugerðar (EB) 
nr. 65/2012 að því er varðar gírskiptivísa

Gjört í: [……Staður]

Þann [……… Dagsetning]

[undirritun] [staða]

Viðaukar:

–   Skrá yfir gerðir ökutækja sem falla undir þetta vottorð.
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3. HLUTI

EB-gerðarviðurkenningarvottorð

FYRIRMYND

(hámarksstærð: A4 (210 × 297 mm))

EB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ

Stimpill þess yfirvalds sem veitir EB
gerðarviðurkenninguna

Tilkynning um:

– EB-gerðarviðurkenningu (7)

– rýmkun EB-gerðarviðurkenningar (7)

– synjun EB-gerðarviðurkenningar (7)

– afturköllun EB-gerðarviðurkenningar (7)

á gerð ökutækis að því er varðar gírskiptivísi

með hliðsjón af reglugerð (ESB) nr. 65/2012 eins og henni var síðast breytt með reglugerð (ESB) nr. .../2012 (7)

EB-gerðarviðurkenningarnúmer:  ......................................................................................................................................

Ástæða rýmkunar:  .............................................................................................................................................................

I. ÞÁTTUR

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

0.2.  Gerð:  ......................................................................................................................................................................

0.2.1.  Verslunarheiti (ef til er):  ........................................................................................................................................

0.3.  Gerðarauðkenni ef slíkt er á ökutækinu:  ................................................................................................................

0.3.1.  Staðsetning auðkennisins: ......................................................................................................................................

0.4.  Ökutækjaflokkur:  ...................................................................................................................................................

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

0.8.  Heiti og heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja:  .........................................................................

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

(7) Strikið út það sem á ekki við.
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II. ÞÁTTUR

1.  Frekari upplýsingar (þar sem við á): sjá viðbót

2.  Tækniþjónusta sem annast prófanir og úttektir:

3.  Dagsetning prófunarskýrslu:

4.  Númer prófunarskýrslu:

5.  Upplýsingar samkvæmt lið 4.6 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 65/2012 (ákvarðað við gerðarviðurkenningu):

6.  Athugasemdir (ef einhverjar eru): (sjá viðbót)

7.  Staður:

8.  Dagsetning:

9.  Undirskrift:

Fylgiskjöl: Upplýsingasafn
Prófunarskýrsla
Frekari upplýsingar: …

Viðbót við EB-gerðarviðurkenningarvottorð nr. ... varðandi ...

______
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III. VIÐAUKI

BREYTINGAR Á RAMMATILSKIPUN 2007/46/EB

Tilskipun 2007/46/EB er breytt sem hér segir:

1.  Eftirfarandi liðir bætist við í I. viðauka:

„4.11.  Gírskiptivísir

4.11.1.  Hljóðmerki fyrir hendi já/nei (1). Ef svarið er já skal lýsa hljóði og hljóðstyrk við eyra ökumannsins í 
dB(A). (Alltaf hægt að kveikja/slökkva á hljóðmerki)

4.11.2.  Upplýsingar samkvæmt lið 4.6 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 65/2012 (uppgefið gildi framleiðanda)

4.11.3.  Ljósmyndir og/eða teikningar af gírskiptivísinum og stutt lýsing á íhlutum kerfisins og virkni:“

2.  Eftirfarandi liðir bætist við í III. viðauka:

„4.11.  Gírskiptivísir

4.11.1.  Hljóðmerki fyrir hendi já/nei (1). Ef svarið er já skal lýsa hljóði og hljóðstyrk við eyra ökumannsins í 
dB(A). (Alltaf hægt að kveikja/slökkva á hljóðmerki)

4.11.2.  Upplýsingar samkvæmt lið 4.6 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 65/2012 (ákvarðað við gerðar-
viðurkenningu)“

3.  Eftirfarandi breytingar eru gerðar á I. hluta IV. viðauka:

a)  í töflunni bætist við eftirfarandi liður 63.1:

Viðfangsefni Tilvísun í 
stjórnvaldsfyrirmæli

Tilvísun í 
Stjórnartíðindin

Gildissvið

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

„63.1  Gírskiptivísar (ESB) nr. 65/2012 L 28, 31.1.2012, 
bls. 24

X“

b)  Eftirfarandi liður 63.1 bætist við í töflunni í viðbætinum:

Viðfangsefni Tilvísun í stjórnvaldsfyrirmæli Tilvísun í Stjórnartíðindin M1

„63.1 Gírskiptivísar (ESB) nr. 65/2012 L 28, 31.1.2012, bls. 24 Á ekki við“

4.  Eftirfarandi liður 63.1 bætist við í töflunni í viðbætinum við VI viðauka:

Viðfangsefni Tilvísun í stjórnvaldsfyrirmæli Eins og henni var breytt með: Gildir um 
útgáfur

„63.1 Gírskiptivísar (ESB) nr. 65/2012“
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5.  Eftirfarandi breytingar eru gerðar á XI. viðauka:

a)  Eftirfarandi liður 63.1 bætist við í töflunni í 1. viðbæti:

Atriði Viðfangsefni Tilvísun í 
stjórnvaldsfyrirmæli M1 ≤ 2500 kg (1) M1 > 2500 kg (1) M2 M3

„63.1 Gírskipti-
vísar

(ESB) nr. 65/2012 G G“

b)  Eftirfarandi liður 63.1 bætist við í töflunni í 2. viðbæti:

Atriði Viðfangsefni Tilvísun í 
stjórnvaldsfyrirmæli M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

„63.1 Gírskiptivísar (ESB) nr. 65/2012 G“

c)  Eftirfarandi liður 63.1 bætist við í töflunni í 3. viðbæti:

Atriði Viðfangsefni Tilvísun í stjórnvaldsfyrirmæli M1

„63.1 Gírskiptivísar (ESB) nr. 65/2012 G“

d)  Í töflunni í 4. viðbæti, á milli dálkanna með yfirskriftinni „Tilvísun í stjórnvaldsfyrirmæli“ og „M2“, skal fella 
inn dálkinn „M1“ og eftirfarandi liður 63.1 bætist við:

Atriði Viðfangsefni Tilvísun í 
stjórnvaldsfyrirmæli M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

„63.1 Gírskiptivísar (ESB) nr. 65/2012 G“


