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EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 114. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin,

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins (1),

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (2),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í samræmi við 2. mgr. 26. gr. í sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins myndar innri markaðurinn
svæði án innri landamæra þar sem frjálsir vöruflutningar, frjáls för fólks, frjáls þjónustustarfsemi og frjálsir
fjármagnsflutningar eru tryggð. Í þeim tilgangi er heildargerðarviðurkenningarkerfi Evrópusambandsins fyrir
vélknúin ökutæki til staðar. Samræma ætti tæknilegar kröfur um ESB-gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja
að því er varðar leyfilegt hljóðstig til að koma í veg fyrir mismunandi kröfur frá einu aðildarríki til annars og til
að tryggja eðlilega starfsemi innri markaðarins en um leið öfluga umhverfisvernd og almannaöryggi, bætt lífsgæði
og heilbrigði og með tilliti til ökutækja sem verulegra hávaðavalda í flutningageiranum.

2) Kröfur um ESB-gerðarviðurkenningu gilda nú þegar í tengslum við lög Sambandsins um ýmsa þætti afkasta
vélknúinna ökutækja, svo sem losun koltvísýrings frá bílum og léttum atvinnuökutækjum, losun mengandi efna
og öryggisstaðla. Tæknilegar kröfur sem gilda samkvæmt þessari reglugerð ættu að vera þróaðar með þeim hætti
sem tryggir samræmda nálgun í lögum Sambandsins, með tilliti til allra viðeigandi hávaðaþátta.

3) Umferðarhávaði er skaðlegur heilsu á fjölmargan hátt. Langvarandi streita af völdum hávaða getur dregið verulega 
úr líkamlegri orku fólks, truflað eðlilega starfsemi líffæra og þar með dregið úr virkni þeirra. Umferðarhávaði er
mögulegur áhættuþáttur við þróun heilsufarsástands og tilfella á borð við háan blóðþrýsting og hjartaáföll. Áhrif
umferðarhávaða ætti að rannsaka frekar með sama hætti og kveðið er á um í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2002/49/EB (3).

4) Í tilskipun ráðsins 70/157/EBE (4) eru samræmdar mismunandi tæknilegar kröfur aðildarríkjanna varðandi leyfilegt
hljóðstig vélknúinna ökutækja og útblásturskerfa þeirra að því er varðar stofnun og starfsemi innri markaðarins.
Að því er varðar eðlilega starfsemi innri markaðarins og til að tryggja samræmda og skilvirka beitingu í öllu
Sambandinu þykir rétt að þessi reglugerð komi í stað þeirrar tilskipunar.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 158, 27.5.2014, bls. 131. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 140/2015 frá 11. júní 
2015 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB C 191, 29.6.2012, bls. 76.
(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 6. febrúar 2013 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og afstaða ráðsins eftir fyrstu umræðu frá 20. febrúar 

2014 (hefur ekki enn verið birt í Stjórnartíðindunum). Afstaða Evrópuþingsins frá 2. apríl 2014 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum).
(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/49/EB frá 25. júní 2002 um mat og stjórn á hávaða í umhverfinu (Stjtíð. EB L 189, 18.7.2002, bls. 12).
(4) Tilskipun ráðsins 70/157/EBE frá 6. febrúar 1970 um samræmingu laga aðildarríkjanna um leyfilegt hljóðstig og útblásturskerfi vélknúinna öku-

tækja (Stjtíð. EB L 42, 23.2.1970, bls. 16).

REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) nr. 540/2014

frá 16. apríl 2014

um hljóðstig vélknúinna ökutækja og hljóðdeyfikerfa til endurnýjunar og breytingu á tilskipun 
2007/46/EB og um niðurfellingu tilskipunar 70/157/EBE (*)
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5)  Þessi reglugerð telst vera aðskilin reglugerð með tilliti til gerðarviðurkenningaraðferðarinnar samkvæmt tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB (5). Því ber að breyta IV., VI. og XI. viðauka við þá tilskipun til samræmis við 
það.

6)  Í tilskipun 70/157/EBE er vísað til reglugerðar efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 51 um 
hávaðamengun (6), þar sem tilgreindar eru prófunaraðferðir fyrir hávaðamengun og til reglugerðar efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 59 um samræmd ákvæði varðandi viðurkenningu á hljóðdeyfikerfum til 
endurnýjunar (7). Sambandið hefur tekið ákvörðun um að beita þessum reglugerðum þar sem það er samningsaðili 
að samningi efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu frá 20. mars 1958 um samþykkt samræmdra 
tækniforskrifta fyrir ökutæki á hjólum, búnað og hluti sem heimilt er að festa og/eða nota í ökutæki á hjólum og gekk 
að skilyrðunum fyrir gagnkvæmri viðurkenningu viðurkenninga sem eru veittar á grundvelli þessara forskrifta (8).

7)  Eftir að hún var samþykkt hefur tilskipun 70/157/EBE nokkrum sinnum verið breytt í veigamiklum atriðum. Nýjasta 
lækkun á hljóðstigsmörkum fyrir vélknúin ökutæki sem kynnt var árið 1995 hafði ekki tilætluð áhrif. Rannsóknir 
sýndu að prófunaraðferðin sem notuð var samkvæmt þeirri tilskipun endurspeglaði ekki lengur raunverulegt aksturslag 
í umferð í þéttbýli. Eins og fram kom í grænbókinni um framtíðarstefnu að því er varðar hávaða frá 4. nóvember 1996 
var einkum hávaði frá hjólbörðum í snúningi í heildarhávaðamengun vanáætlaður í prófunaraðferðinni.

8)  Því ætti að innleiða prófunaraðferð með þessari reglugerð sem er frábrugðin þeirri sem mælt er fyrir um í tilskipun 
70/157/EBE. Nýja aðferðin ætti að vera byggð á prófunaraðferðinni sem starfshópur efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu um hávaða birti árið 2007 sem fól í sér 2007-útgáfu af ISO-staðli 362. Framkvæmdastjórninni 
voru afhentar niðurstöður vöktunar á bæði gömlu og nýju prófunaraðferðinni.

9)  Nýja prófunaraðferðin telst dæmigerð fyrir hljóðstig við venjuleg umferðarskilyrði en er minna dæmigerð fyrir 
hljóðstig við verstu hugsanlegu aðstæður. Því er nauðsynlegt að í þessari reglugerð sé mælt fyrir um viðbótarákvæði 
um hljóðmengun. Þessi ákvæði ættu að koma á fyrirbyggjandi kröfum sem ætlað er að ná yfir akstursskilyrði 
ökutækis í raunverulegri umferð utan aksturslotu fyrir gerðarviðurkenningu og eiga að koma í veg fyrir að farið sé 
með sviksamlegum hætti gegnum prófunarlotur. Þessi aksturskilyrði hafa umhverfislega þýðingu og nauðsynlegt er 
að tryggja að hljóðmengun ökutækis við akstursskilyrði á vegi víki ekki verulega frá því sem búast má við út frá 
niðurstöðum vegna gerðarviðurkenningarprófunar fyrir það tiltekna ökutæki.

10)  Ákvæði þessarar reglugerðar ættu einnig að lækka enn frekar hljóðstigsmörk. Hún ætti að taka til greina nýjar og 
strangari hávaðakröfur fyrir hjólbarða vélknúinna ökutækja sem mælt er fyrir um í reglugerð Evrópuþingsins og 
ráðsins (EB) nr. 661/2009 (9). Einnig ber að taka tillit til rannsókna sem undirstrika óþægindi og skaðleg áhrif á 
heilbrigði af völdum umferðarhávaða á vegum sem og tengdan kostnað og ábata.

11)  Lækka ætti heildarviðmiðunarmörk að því er varðar alla hávaðavalda í vélknúnum ökutækjum, þ.m.t. loftinntak yfir 
aflrás og útblástursrör, með tilliti til hlutar hjólbarða í því að draga úr hávaða, eins og um getur í reglugerð (ESB)  
nr. 661/2009.

12)  Ákvæði III. kafla reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 765/2008 (10) sem aðildarríki skulu fara eftir þegar 
þau framkvæma markaðseftirlit og eftirlit með vörum sem koma inn á markað Sambandsins, gilda um vörur sem falla 
undir þessa reglugerð.

(5) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB frá 5. september 2007 um ramma um viðurkenningu á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra 
og á kerfum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem ætlaðar eru í slík ökutæki (rammatilskipun) (Stjtíð. ESB L 263, 9.10.2007, bls. 1).

(6) Reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 51 — Samræmd ákvæði varðandi viðurkenningu á vélknúnum ökutækjum sem hafa 
a.m.k. fjögur hjól að því er varðar hávaðamengun (Stjtíð ESB L 137, 30.5.2007, bls. 68).

(7) Reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 59 — Samræmd ákvæði varðandi viðurkenningu á hljóðdeyfikerfum til endurnýjunar 
(Stjtíð ESB L 326, 24.11.2006, bls. 43).

(8) Ákvörðun ráðsins 97/836/EB frá 27. nóvember 1997 með hliðsjón af aðild Evrópubandalagsins að samningi efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu um samþykkt samræmdra tækniforskrifta fyrir ökutæki á hjólum, búnað og hluti sem heimilt er að festa og/eða nota í ökutæki á hjólum og því 
að ganga að skilyrðunum fyrir gagnkvæmri viðurkenningu viðurkenninga sem eru veittar á grundvelli þessara forskrifta („endurskoðaður samningur frá 
1958“) (Stjtíð. EB L 346, 17.12.1997, bls. 78.)

(9) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 661/2009 frá 13. júlí 2009 um gerðarviðurkenningarkröfur að því er varðar vélknúin ökutæki og eftirva-
gna 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).

(10) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 765/2008 frá 9. júlí 2008 um kröfur varðandi faggildingu og markaðseftirlit í tengslum við markaðsset-
ningu á vörum og um niðurfellingu reglugerðar (EBE) nr. 339/93 (Stjtíð. ESB L 218, 13.8.2008, bls. 30).
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13)  Hávaði er margháttað málefni með fjölbreytileg upptök og þætti sem hafa áhrif á hljóðið sem fólk heyrir og þær 
afleiðingar sem hljóðið hefur á það. Hljóðstig ökutækja er að hluta til háð umhverfinu sem ökutækin eru notuð í, 
einkum gæðum vegagrunnvirkja og því er þörf á betur samþættri stefnu. Í tilskipun 2002/49/EB er gerð krafa um 
að reglulega verði gerð stefnumarkandi hávaðakort, m.a. fyrir aðalvegi. Upplýsingarnar sem koma fram á þessum 
kortum geta verið grunnur að framtíðarrannsóknavinnu varðandi umhverfishávaða almennt, og einkum hávaða á 
vegyfirborði, sem og fyrir leiðbeiningar um bestu starfsvenjur um tæknilega þróun á gæðum vega og flokkun á 
gerðum vegyfirborða, ef við á.

14)  Í sjöttu aðgerðaáætlun Bandalagsins á sviði umhverfismála (11) er sett fram rammaáætlun fyrir gerð umhverfisstefnu í 
Sambandinu fyrir tímabilið 2002-2012. Áætlunin kallar eftir aðgerðum á sviði hávaðamengunar til að draga verulega 
úr fjölda fólks sem reglulega verður fyrir áhrifum af langvarandi meðaltalshávaða, einkum frá umferð.

15)  Tæknilegar ráðstafanir til að draga úr hljóðstigi frá vélknúnum ökutækjum þurfa að vera í samræmi við fjölda ólíkra 
krafna, svo sem krafna til að draga úr hávaðamengun og losun mengandi efna og til að bæta öryggi á meðan kostnaði 
við ökutækið, sem um er að ræða, er haldið í lágmarki og ökutækið gert eins skilvirkt og frekast er kostur. Í viðleitni 
sinni til að uppfylla allar þessar kröfur jafnt og koma á jafnvægi á milli þeirra rekst ökutækjaiðnaðurinn allt of oft á 
mörk þess sem núna er tæknilega mögulegt. Hönnuðum ökutækja hefur ítrekað tekist að hrófla við þessum mörkum 
með því að nota nýstárleg efni og aðferðir. Lög Sambandsins ættu að setja skýran ramma fyrir nýsköpun sem hægt 
er að ná fram innan raunhæfs tímaramma. Í þessari reglugerð er slíkum ramma komið á og þannig kveðið á um 
tafarlausan hvata fyrir nýsköpun samkvæmt þörfum samfélagsins, án þess að skerða það efnahagslega frelsi sem er 
iðnaðinum nauðsynlegt.

16)  Hávaðamengun er fyrst og fremst staðbundið vandamál en þó vandamál sem kallar eftir lausn í gervöllu Sambandinu. 
Fyrsta þrep í sjálfbærri stefnu um hávaðamengun ætti að vera að gera ráðstafanir til að lækka hljóðstig við upptök. Þar 
sem markmið þessarar reglugerðar er hávaðavaldurinn sem vélknúin ökutæki eru og að því gefnu að sá hávaðavaldur 
sé samkvæmt skilgreiningu færanlegur eru landsráðstafanir ekki fullnægjandi.

17)  Tilhögun upplýsingamiðlunar til neytenda og opinberra yfirvalda um hljóðmengun getur mögulega haft áhrif á 
ákvarðanir um kaup og gert það að verkum að skiptin yfir í hljóðlátari ökutækjaflota verði skjótari. Til samræmis 
við það ættu framleiðendur að veita upplýsingar um hljóðstig ökutækja á sölustað og í tæknilegu kynningarefni. Á 
merkimiða sem er sambærilegur þeim merkimiðum sem notaðir eru til að veita upplýsingar um koltvísýringslosun, 
eldsneytisnotkun og hávaða frá hjólbörðum ættu að vera upplýsingar til neytenda um hljóðstig ökutækis. 
Framkvæmdastjórnin ætti að framkvæma mat á áhrifum skilyrða varðandi merkingar sem gilda um loft- og 
hávaðamengunarstig og neytendaupplýsinga. Í áhrifamatinu ætti að taka tillit til ólíkra gerða ökutækja sem falla 
undir þessa reglugerð (þ.m.t. ökutæki sem eingöngu eru rafknúin) sem og til þeirra áhrifa sem slíkar merkingar gætu 
haft á ökutækjaiðnaðinn.

18)  Til að draga úr umferðarhávaða ættu opinber yfirvöld að geta komið á ráðstöfunum og hvötum til að örva notkun á 
hljóðlátari ökutækjum.

19)  Umhverfislegur ávinningur frá blendingsrafökutækjum og ökutækjum sem eru eingöngu rafknúin hefur leitt til þess 
að verulega hefur dregið úr hávaðamengun frá slíkum ökutækjum. Með því að draga úr henni hafa mikilvæg upptök 
hljóðmerkja verið fjarlægð sem gangandi vegfarendur og hjólreiðamenn sem eru blindir eða hafa skerta sjón treysta 
á, ásamt öðrum vegfarendum, til að vera meðvitaðir um að þessi ökutæki nálgist, séu nálæg eða fjarlægist. Af þessum 
sökum er iðnaðurinn að þróa hljóðviðvörunarkerfi í ökutæki (e. Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS)) til að 
bæta upp fyrir þau hljóðmerki sem ekki eru til staðar í blendingsrafökutækjum eða ökutækjum sem eingöngu eru 
rafknúin. Samræma ætti frammistöðu slíkra hljóðviðvörunarkerfa sem sett eru upp í ökutækjum. Við þróun á þessum 
hljóðviðvörunarkerfum í ökutæki ætti að taka tillit til heildaráhrifa á hávaða í samfélögum.

20)  Framkvæmdastjórnin ætti að skoða möguleika virkra öryggiskerfa í hljóðlátari ökutækjum svo sem blendings raföku-
tækjum og ökutækjum sem eingöngu eru rafknúin til að stuðla frekar að því markmiði að bæta öryggi óvarinna 
vegfarenda í þéttbýli, svo sem gangandi vegfarenda sem eru blindir eða hafa skerta sjón eða heyrn og hjólreiðamanna 
og barna.

21) Hljóðstig ökutækja hefur bein áhrif á lífsgæði borgara Sambandsins, einkum í þéttbýli þar sem eru litlar eða engar 
almenningssamgöngur sem eru knúnar rafmagni eða ganga neðanjarðar eða grunnvirki fyrir göngu eða hjólreiðar. 
Einnig ætti að taka tillit til þess markmiðs að tvöfalda fjölda notenda almenningssamgangna sem Evrópuþingið setti 

(11) Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1600/2002/EB frá 22. júlí 2002 um sjöttu aðgerðaáætlun Bandalagsins á sviði umhverfismála (Stjtíð. EB L 242, 
10.9.2002, bls. 1).
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í samþykkt sinni frá 15. desember 2011 um vegvísi að einu samevrópsku flutningasvæði – í átt að samkeppnishæfu 
og auðlindanýtnu flutningakerfi (12). Í samræmi við nálægðarregluna ættu framkvæmdastjórnin og aðildarríkin að 
stuðla að almenningssamgöngum, göngu og hjólreiðum, með það fyrir augum að draga úr hávaðamengun í þéttbýli.

22)  Hljóðstig ökutækis er að hluta til háð því hvernig það er notað og hversu vel því er viðhaldið eftir að það er keypt. 
Því ætti að grípa til ráðstafana til að auka almenningsvitund í Sambandinu um mikilvægi þess að taka upp mjúkan 
akstursmáta og að halda sig innan hraðatakmarkana sem í gildi eru í hverju aðildarríki.

23)  Til að einfalda löggjöf um gerðarviðurkenningu í Sambandinu í samræmi við tilmælin í CARS 21-skýrslunni frá 2007 
þykir rétt að byggja þessa reglugerð á reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 51, að því er 
varðar prófunaraðferðina, og nr. 59, að því er varðar hljóðdeyfikerfi til endurnýjunar.

24)  Til að gera framkvæmdastjórninni kleift að aðlaga tilteknar kröfur í I., IV., VIII. og X. viðauka við þessa reglugerð 
að tækniframförum, ætti framkvæmastjórninni að vera falið vald til að samþykkja gerðir í samræmi við 290. gr. í 
sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, að því er varðar breytingar á ákvæðum í þessum viðauka sem varða 
prófunaraðferðirnar og hljóðstigin. Einkum er mikilvægt að framkvæmdastjórnin hafi viðeigandi samráð á meðan 
á undirbúningsvinnu hennar stendur, þ.m.t. við sérfræðinga. Við undirbúning og samningu framseldra gerða ætti 
framkvæmdastjórnin að tryggja samhliða, tímanlega og viðeigandi afhendingu viðkomandi skjala til Evrópuþingsins 
og ráðsins.

25)  Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiði þessarar reglugerðar, þ.e. að mæla fyrir um stjórnsýslulegar 
og tæknilegar kröfur fyrir ESB-gerðarviðurkenningu fyrir öll ný ökutæki að því er varðar hljóðstig þeirra og fyrir 
hljóðdeyfikerfi til endurnýjunar og íhluti þeirra sem eru gerðarviðurkennd sem aðskildar tæknieiningar og eru 
hugsuð fyrir slík ökutæki, og þeim verður betur náð á vettvangi Sambandsins, vegna umfangs og áhrifa hennar, 
er Sambandinu heimilt að samþykkja ráðstafanir í samræmi við nálægðarregluna eins og kveðið er á um í 5. gr. 
sáttmálans um Evrópusambandið. Í samræmi við meðalhófsregluna, eins og sett er fram í þeirri grein, er ekki gengið 
lengra en nauðsyn krefur í þessari reglugerð til að ná megi því markmiði.

26)  Vegna beitingar nýja eftirlitskerfisins sem mælt er fyrir um samkvæmt þessari reglugerð ætti að fella niður tilskipun 
70/157/EBE,

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Efni

Í reglugerð þessari er komið á stjórnsýslulegum og tæknilegum kröfum fyrir ESB-gerðarviðurkenningu allra nýrra 
ökutækja í þeim flokkum sem um getur í 2. gr. að því er varðar hljóðstig þeirra sem og hljóðdeyfikerfa til endurnýjunar og 
íhluta þeirra sem gerðarviðurkennd eru sem aðskildar tæknieiningar og hönnuð og smíðuð fyrir ökutæki í flokkum M1 og 
N1, með það fyrir augum að greiða fyrir skráningu þeirra, sölu og að þau verði tekin í notkun innan Sambandsins.

2. gr.

Gildissvið

Reglugerð þessi gildir um ökutæki í flokkum M1, M2, M3, N1, N2 og N3,  eins og skilgreint er í II. viðauka við tilskipun 
2007/46/EB, og um hljóðdeyfikerfi til endurnýjunar og íhluti þeirra sem gerðarviðurkennd eru sem aðskildar tæknieiningar 
og hönnuð og smíðuð fyrir ökutæki í flokkum M1 og N1.

3. gr.

Skilgreiningar

Í þessari reglugerð gilda skilgreiningarnar sem mælt er fyrir um í 3. gr. tilskipunar 2007/46/EB.

Að auki er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

1) „gerðarviðurkenning ökutækis“: aðferðin sem um getur í 3. gr. tilskipunar 2007/46/EB að því er varðar hljóðstig,

(12) Stjtíð. ESB C 168 E, 14.6.2013, bls. 72.
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2) ,,gerð ökutækis“: flokkur vélknúinna ökutækja sem eru eins að því er varðar grunnatriði eins og:

a)  fyrir ökutæki í flokkum M1, M2 ≤ 3500 kg, N1 sem prófuð eru í samræmi við lið 4.1.2.1 í II. viðauka:

i.  lögun eða efni yfirbyggingar (einkum vélarrými og hljóðeinangrun þess),

ii.  gerð hreyfils (t.d. raf- eða þjöppukveikja, tví- eða fjórgengishreyfill, stimpilhreyfill eða hverfistimpilhreyfill) 
fjöldi og sprengirými strokka, fjöldi eða gerð blöndunga eða innsprautunarkerfis, fyrirkomulag loka eða gerð 
rafhreyfils,

iii.  hámarksnettónafnafl og samsvarandi snúningshraða, ef hámarksnafnafl og samsvarandi snúningshraði eru 
einungis frábrugðin vegna ólíkra kenniferla hreyfla má þó líta svo á að þessi ökutæki séu af sömu gerð,

iv.  hljóðdeyfikerfi,

b)  fyrir ökutæki í flokkum M2 > 3500 kg, M3, N2, N3 sem prófuð eru í samræmi við lið 4.1.2.2 í II. viðauka:

i.  lögun eða efni yfirbyggingar (einkum vélarrými og hljóðeinangrun þess),

ii.  gerð hreyfils (t.d. raf- eða þjöppukveikja, tví- eða fjórgengishreyfill, stimpilhreyfill eða hverfistimpilhreyfill) 
fjöldi og sprengirými strokka, gerð innsprautunarkerfis, fyrirkomulag loka, nafnsnúningshraði hreyfils (S) eða 
gerð rafhreyfils,

iii.  líta má svo á að ökutæki sem hafa sömu gerð hreyfils og/eða ólíkt heildargírhlutfall séu af sömu gerð.

  Ef mismunurinn í b-lið kveður á um ólík markskilyrði, eins og lýst er í lið 4.1.2.2. í II. viðauka skal þó líta svo á 
að þessi mismunur teljist breyting á gerð,

3) „tæknilega leyfilegur hámarksmassi með hleðslu (M)“: leyfilegur hámarksmassi ökutækis, með tilliti til 
byggingareiginleika þess og hönnunarnothæfis, tæknilega leyfilegur massi eftirvagns með hleðslu eða festivagns sem 
felur í sér stöðumassa sem er yfirfærður á dráttarbifreiðina við tengingu,

4) „hámarksnettónafnafl (Pn)“: hreyfilafl gefið upp í kW og mælt með aðferð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu samkvæmt reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 85 (13).

 Ef hámarksnettónafnafl næst á ólíkum snúningshröðum skal notast við hæsta snúningshraða,

5) „staðalbúnaður“: grunnsamskipan ökutækis með öllum þáttum sem uppsettir eru á ökutækið án þess að ástæða 
sé til frekari forskrifta um samskipan eða búnað sem þó er búið öllum þáttum sem gerð er krafa um samkvæmt 
stjórnvaldsfyrirmælunum sem um getur í IV. eða XI. viðauka við tilskipun 2007/46/EB,

6) „massi ökumanns“: nafnmassi, sem nemur 75 kg, staðsettur á viðmiðunarpunkti ökumannssætis,

7) „massi ökutækis sem er tilbúið til aksturs (mro)“:

a)  ef um er að ræða vélknúið ökutæki:

  massi ökutækis með eldsneytisgeymi, sem er fylltur að a.m.k. 90% af rúmtaki sínu, þ.m.t. massi ökumanns, 
eldsneytis og vökva, sem útbúið hefur verið staðalbúnaði, í samræmi við forskriftir framleiðanda, og massi 
yfirbyggingar, stýrishúss, tengibúnaðar og varahjóls eða varahjóla og áhalda, þegar ökutækið er búið þeim búnaði,

b)   þegar um er að ræða eftirvagn:

  massi ökutækis, þ.m.t. eldsneyti og vökvar, sem er búið staðalbúnaði, í samræmi við forskriftir framleiðanda, og 
massi yfirbyggingar, viðbótartengibúnaðar, varahjóls eða varahjóla og áhalda, þegar ökutækið er búið þeim búnaði,

(13) Reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 85 — Samræmd ákvæði um samþykki sprengihreyfla eða rafaflrása sem ætlaðar eru 
til þess að knýja vélknúin ökutæki í flokkum M og N að því er varðar mælingar nettóafls og hámarksafls rafaflrása á 30 mínútum (Stjtíð ESB L 326, 
24.11.2006, bls. 55).
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8) „nafnsnúningshraði (S)“: yfirlýstur snúningshraði í mín–1 (snún./mín.) þar sem hreyfill nær hámarksnettónafnafli 
samkvæmt reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 85 eða ef  hámarksnettónafnafl næst á 
ólíkum snúningshröðum þá mesti hraðinn,

9) „hlutfall hreyfiafls og massa (PMR)“: talnastærð sem reiknuð er út í samræmi við formúluna sem sett er fram í lið 
4.1.2.1.1 í II. viðauka,

10) „viðmiðunarpunktur“: annar hvor eftirfarandi liða:

a)  ef um er að ræða ökutæki í flokkum M1 og N1:

i.  fyrir ökutæki með hreyfil að framan, fremri hluti ökutækisins,

ii.  fyrir ökutæki með hreyfil fyrir miðju, miðhluti ökutækisins,

iii.  fyrir ökutæki með hreyfil að aftan, afturhluti ökutækisins.

b)  ef um er að ræða ökutæki í flokkum M2, M3, N2 og N3, sú brún hreyfilsins sem er næst framhlið ökutækisins.

11) „markhröðun“: hröðun, með eldsneytisgjöf opna að hluta til í umferð í þéttbýli, fengin með tölfræðilegum rannsóknum,

12) „hreyfill“: aflgjafi án aukabúnaðar sem hægt er að losa,

13) „viðmiðunarhröðun“: sú hröðun sem gerð er krafa um í prófun við hröðun á prófunarbraut,

14) „vægisstuðull gírhlutfalls (k)“: víddarlaus talnastærð sem notuð er til að sameina niðurstöður úr prófun með tveimur 
gírhlutföllum fyrir prófun við hröðun og prófun við stöðugan hraða,

15) „hlutaaflstuðull (kP)“: víddarlaus talnastærð sem notuð er við vegna samsetningu niðurstaðna úr prófun við hröðun og 
prófun við stöðugan hraða fyrir ökutæki,

16) „forhröðun“: beiting hröðunarstýribúnaðar áður en að AA’ kemur í þeim tilgangi að ná stöðugri hröðun á milli AA’ og 
BB’ eins og um getur í mynd 1 í viðbætinum við II. viðauka,

17) „læst gírhlutfall“: stýring gírskiptingar þannig að ekki sé hægt að breyta gírstöðu á meðan á prófun stendur,

18) „hljóðdeyfikerfi“: heildstætt safn íhluta sem nauðsynlegir eru til að takmarka hávaða sem verður af völdum hreyfils og 
útblásturs hans,

19) „hljóðdeyfikerfi af ólíkum gerðum“: hljóðdeyfikerfi sem eru umtalsvert frábrugðin að því er varðar a.m.k. einn 
eftirfarandi þátta:

a)  viðskiptaheiti eða vörumerki íhluta þeirra,

b)  einkenni efna sem íhlutir þeirra eru úr, nema hvað varðar húðun þessara íhluta,

c)  lögun eða stærð íhluta þeirra,

d)  vinnsluhátt a.m.k. eins af íhlutum þeirra,

e)  samsetningu íhluta þeirra,

f)  fjölda útblásturshljóðdeyfikerfa eða íhluta,

20) „hönnunarhópur hljóðdeyfikerfa eða íhluta hljóðdeyfikerfa“: hópur hljóðdeyfikerfa eða íhluta þeirra þar sem öll 
eftirfarandi einkenni eru eins:

a)  nettógasstreymi útblástursloftsins í gegnum gleypna trefjaefnið þegar það er í snertingu við það efni,

b)  gerð trefja,

c)  forskriftir bindiefna, eftir atvikum,

d)  meðalmál trefja,

e)  lágmarksrúmþyngd efnis í lausri vigt, í kg/m3,

f)  hámarkssnertiflötur á milli gasstreymis og gleypna efnisins,
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21) „hljóðdeyfikerfi til endurnýjunar“: allir hlutar hljóðdeyfikerfis eða íhlutir þess sem ætlaðir eru til nota á ökutæki, aðrir 
en hlutar þeirrar gerðar sem festir eru á ökutækið þegar það er lagt fram til ESB-gerðarviðurkenningar samkvæmt 
þessari reglugerð,

22) „hljóðviðvörunarkerfi í ökutæki“: kerfi fyrir blendingsrafökutæki og ökutæki sem eingöngu eru rafknúin sem gefur frá 
sér hljóð til að gefa gangandi vegfarendum og öðrum vegfarendum nærveru ökutækisins til kynna,

23) „sölustaður“: staður þar sem ökutæki eru geymd og boðin neytendum til sölu,

24) „tæknilegt kynningarefni“: tæknilegar handbækur, bæklingar, dreifibréf og vöruskrár, hvort sem er á prenti, rafrænu 
formi eða á Netinu, ásamt vefsetrum, sem ætlað er til kynningar á ökutækjum fyrir almenning.

4. gr.

Almennar skyldur aðildarríkjanna

1.  Með fyrirvara um dagsetningarnar fyrir beitingu áfanganna sem settir eru fram í III. viðauka við þessa reglugerð og 
án þess að hafa áhrif á 23. gr. tilskipunar 2007/46/EB, skulu aðildarríki, af ástæðum er varða leyfilegt hljóðstig, neita að 
veita ESB-gerðarviðurkenningu að því er varðar gerð vélknúins ökutækis sem uppfyllir ekki kröfur þessarar reglugerðar.

2.  Frá 1. júlí 2016 skulu aðildarríki, af ástæðum er varða leyfilegt hljóðstig, neita að veita ESB-gerðarviðurkenningu að 
því er varðar gerð hljóðdeyfikerfis til endurnýjunar, eða íhluti þess, sem aðskilin tæknieining ef búnaðurinn uppfyllir ekki 
kröfur þessarar reglugerðar.

Samkvæmt skilmálum tilskipunar 70/157/EBE skulu aðildarríki áfram veita ESB-gerðarviðurkenningu fyrir hljóðdeyfikerfi 
til endurnýjunar, eða íhluti þess, sem aðskilin tæknieining, sem ætlað er fyrir ökutæki sem hlotið hafa gerðarviðurkenningu 
fyrir dagsetningarnar fyrir beitingu áfanganna sem settir eru fram í III. viðauka við þessa reglugerð.

3.  Með fyrirvara um dagsetningarnar fyrir beitingu áfanganna sem settir eru fram í III. viðauka við þessa reglugerð 
skulu aðildarríki, af ástæðum er varða leyfilegt hljóðstig, ekki lengur telja samræmisvottorð fyrir ný ökutæki gild að því er 
varðar 26. gr. tilskipunar 2007/46/EB og skulu banna skráningu og sölu slíkra ökutækja og að þau verði tekin í notkun ef 
þau uppfylla ekki kröfur þessarar reglugerðar.

4.  Af ástæðum er varða leyfilegt hljóðstig skulu aðildarríki heimila sölu hljóðdeyfikerfis til endurnýjunar og íhluta 
þess sem aðskilinnar tæknieiningar og að það verði tekið í notkun ef það er í samræmi við gerð að því er varðar ESB-
gerðarviðurkenningu sem veitt hefur verið í samræmi við þessa reglugerð.

Aðildarríki skulu heimila sölu á hljóðdeyfikerfum til endurnýjunar og íhlutum þeirra sem hafa ESB-gerðarviðurkenningu 
sem aðskilin tæknieining samkvæmt skilmálum tilskipunar 70/157/EBE, og að þau verði tekin í notkun, ef þau eru ætluð 
fyrir ökutæki sem hlotið hafa gerðarviðurkenningu fyrir dagsetningarnar fyrir beitingu áfanganna sem settir eru fram í III. 
viðauka við þessa reglugerð.

5. gr.

Almennar skyldur framleiðanda

1.  Framleiðendur skulu tryggja að ökutæki, hreyflar þeirra og hljóðdeyfikerfi, séu hönnuð, smíðuð og sett saman þannig 
að slík ökutæki geti uppfyllt kröfur þessarar reglugerðar, við hefðbundna notkun, þrátt fyrir titring sem slík ökutæki verða 
eðli samkvæmt fyrir.
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2.  Framleiðendur skulu tryggja að hljóðdeyfikerfi séu hönnuð, smíðuð og sett þannig saman að þau geti með 
viðunandi hætti staðist þá tæringu sem þau verða fyrir með hliðsjón af notkunarskilyrðum ökutækja, þ.m.t. svæðisbundin 
loftslagsskilyrði.

3.  Framleiðandinn skal vera ábyrgur fyrir öllum þáttum viðurkenningarferlisins gagnvart viðurkenningaryfirvaldinu, 
svo og fyrir samræmi framleiðslunnar, óháð því hvort framleiðandinn tengist með beinum hætti öllum þrepum í smíði 
ökutækis, kerfis, íhlutar eða aðskilinnar tæknieiningar.

6. gr.

Viðbótarákvæði um hljóðmengun (e. Additional sound emission provisions (ASEP))

1.  Grein þessi gildir um ökutæki í flokkum M1 og N1 sem hafa brunahreyfil með hljóðdeyfikerfi frá framleiðanda 
upprunalegs búnaðar sem og hljóðdeyfikerfi til endurnýjunar sem ætluð eru fyrir ökutæki í þessum flokkum í samræmi við 
IX. viðauka.

2.  Ökutæki og hljóðdeyfikerfi til endurnýjunar skulu uppfylla kröfurnar í VII. viðauka.

3.  Ökutæki og hljóðdeyfikerfi til endurnýjunar skulu teljast uppfylla kröfurnar í VII. viðauka, án frekari prófana, 
ef framleiðandinn sýnir viðurkenningaryfirvöldum tækniskjöl sem sýna fram á að munurinn á milli hámarks- og 
lágmarkssnúningshraða ökutækis við BB’, eins og sýnt er á 1. mynd í viðbætinum við II. viðauka, við öll prófunarskilyrði 
innan stjórnsviðs viðbótarákvæða fyrir hljóðmengun sem skilgreind eru í lið 2.3 í VII. viðauka, að því er varðar skilyrðin 
sem sett eru fram í II. viðauka, sé ekki meiri en 0,15 x S.

4.  Hljóðmengun ökutækis eða hljóðdeyfikerfis til endurnýjunar við dæmigerð akstursskilyrði á vegi, sem eru 
frábrugðin þeim sem gerðarviðurkenningarprófunin sem sett er fram í II. og VII. viðauka var gerð við, skal ekki víkja frá 
prófunarniðurstöðunum með verulegum hætti.

5.  Framleiðandi skal ekki vísivitandi breyta, stilla eða taka í notkun neinn vélrænan, rafrænan eða varmafræðilegan 
búnað eða aðferð sem er óvirk við hefðbundin akstursskilyrði á vegi, eingöngu í þeim tilgangi að uppfylla kröfurnar um 
hljóðmengun samkvæmt þessari reglugerð.

6.  Í umsókn um gerðarviðurkenningu skal framleiðandi leggja fram yfirlýsingu, í samræmi við fyrirmyndina sem sett 
er fram í viðbætinum við VII. viðauka, um að gerð ökutækisins eða hljóðdeyfikerfis til endurnýjunar sem viðurkenna skal 
uppfylli kröfurnar í þessari grein.

7.  Ákvæði 1. til 6. mgr. gilda ekki um ökutæki í flokki N1 ef eitt af eftirfarandi skilyrðum er uppfyllt:

a)  slagrými hreyfils er ekki yfir 660 cm3 og hlutfall afls og massa sem reiknað er út með tæknilega leyfilegum hámarksmassa 
með hleðslu er ekki yfir 35,

b)  farmþungi er a.m.k. 850 kg og hlutfall afls og massa sem reiknað er út með tæknilega leyfilegum hámarksmassa með 
hleðslu er ekki yfir 40.

7. gr.

Neytendaupplýsingar og merkingar

Framleiðendur og dreifingaraðilar skulu leitast við að tryggja að hljóðstig sérhvers ökutækis í desíbelum (dB(a)) sem mælt 
er í samræmi við þessa reglugerð sé sýnt á áberandi stað á sölustað og í tæknilegu kynningarefni.

Í ljósi þeirrar reynslu sem fæst með beitingu þessarar reglugerðar skal framkvæmdastjórnin framkvæma fyrir 1. júlí 2018 
ítarlegt mat á áhrifum skilyrða varðandi merkingar sem gilda um loft- og hávaðamengunarstig og neytendaupplýsinga. 
Framkvæmdastjórnin skal kynna niðurstöðurnar úr þessu mati fyrir Evrópuþinginu og ráðinu og leggja fram tillögu að 
nýrri löggjöf ef við á.
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8. gr.

Hljóðviðvörunarkerfi í ökutæki

Fyrir 1. júlí 2019 skulu framleiðendur setja upp hljóðviðvörunarkerfi í ökutæki, sem uppfylla kröfurnar sem settar eru fram 
í VIII. viðauka, í nýjum gerðum blendingsrafökutækja og ökutækja sem eingöngu eru rafknúin. Framleiðendur skulu setja 
upp hljóðviðvörunarkerfi í öllum nýjum fjölknúnum ökutækjum og ökutækjum sem eingöngu eru rafknúin fyrir 1. júlí 
2021. Ef framleiðendur velja að setja upp hljóðviðvörunarkerfi í ökutækjum fyrir þessar dagsetningar skulu þeir tryggja að 
þessi hljóðviðvörunarkerfi uppfylli kröfurnar sem settar eru fram í VIII. viðauka.

Fyrir 1. júlí 2017 skal framkvæmdastjórninni falið vald til að samþykkja framseldar gerðir í samræmi við 10. gr. til að 
endurskoða VIII. viðauka og til að setja þar ítarlegri kröfur um frammistöðu hljóðviðvörunarkerfa í ökutæki eða virkra 
öryggiskerfa, með tilliti til vinnu efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu að því málefni.

9. gr.

Breytingar á viðaukum

Framkvæmdastjórninni skal falið vald til að samþykkja framseldar gerðir í samræmi við 10. gr. í því skyni að breyta I., IV., 
VIII. og X. viðauka til að laga þá að tækniframförum.

10. gr.

Beiting framsals

1.  Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja framseldar gerðir, sbr. þó skilyrðin sem mælt er fyrir um í 
þessari grein.

2.  Framkvæmdastjórninni skal falið vald til að samþykkja framseldar gerðir, sem um getur í 2. mgr. 8. gr. og í 9. gr. í 
fimm ár á tímabili sem hefst 16. júní 2014.

3.  Evrópuþinginu eða ráðinu er, hvenær sem er, heimilt að afturkalla framsal valds sem um getur í 2. mgr. 8. gr. og í 9. gr. 
Með ákvörðun um afturköllun skal bundinn endir á framsal þess valds sem tilgreint er í þeirri ákvörðun. Ákvörðunin öðlast 
gildi daginn eftir birtingu hennar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins eða síðar, eftir því sem tilgreint er í ákvörðuninni. 
Hún skal ekki hafa áhrif á gildi framseldra gerða sem þegar eru í gildi.

4.  Um leið og framkvæmdastjórnin samþykkir framselda gerð skal hún samtímis tilkynna það Evrópuþinginu og ráðinu.

5.  Framseld gerð, sem er samþykkt skv. 2. mgr. 8. gr. eða skv. 9. gr., skal því aðeins öðlast gildi að Evrópuþingið eða 
ráðið hafi ekki haft uppi nein andmæli innan tveggja mánaða frá tilkynningu um gerðina til Evrópuþingsins og ráðsins eða 
ef bæði Evrópuþingið og ráðið hafa upplýst framkvæmdastjórnina, áður en fresturinn er liðinn, um þá fyrirætlan sína að 
hreyfa ekki andmælum. Þetta tímabil skal framlengt um tvo mánuði að frumkvæði Evrópuþingsins eða ráðsins.

11. gr.

Endurskoðunarákvæði

Framkvæmdastjórnin skal framkvæma og birta ítarlega rannsókn á hljóðstigsmörkum fyrir 1. júlí 2021. Rannsóknin skal 
byggð á ökutækjum sem uppfylla nýjustu kröfur samkvæmt reglum. Á grundvelli niðurstaðna úr þeirri rannsókn skal 
framkvæmdastjórnin leggja fram tillögu að nýrri löggjöf, eftir því sem við á.

12. gr.

Breytingar á tilskipun 2007/46/EB

Ákvæðum IV., VI. og XI. viðauka við tilskipun 2007/46/EB skal breytt í samræmi við XI. viðauka við þessa reglugerð.
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13. gr.

Umbreytingarákvæði

1.  Til að athuga hvort prófunarbraut uppfylli kröfur eins og lýst er í lið 3.1.1 í II. viðauka má beita ISO-staðli 10844:1994 
í stað ISO-staðals 10844:2011 þar til 30. júní 2019.

2.  Ökutæki með raðtengda blendingsaflrás sem hafa brunahreyfil sem hefur ekki vélræn tengsli inn á aflrásina skulu 
undanþegin frá kröfum 6. gr. þar til 30. júní 2019.

14. gr.

Niðurfelling

1.  Tilskipun 70/157/EBE fellur úr gildi frá og með 1. júlí 2027 með fyrirvara um aðra undirgrein 2. mgr. 4. gr. og aðra 
undigrein 4. mgr. 4. gr.

2.  Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu tilskipunina sem tilvísanir í þessa reglugerð og skulu þær lesnar með hliðsjón af 
samsvörunartöflunni í XII. viðauka við þessa reglugerð.

15. gr.

Gildistaka

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

2.  Hún gildir frá og með 1. júlí 2016.

3.  Liður 3.1.1 í II. viðauka gildir frá og með 1. júlí 2019.

4.  B-hluti XI. viðauka gildir frá og með 1. júlí 2027.

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

 Gjört í Strassborg 16. apríl 2014.

 Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS

 forseti. forseti.

___________
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SKRÁ YFIR VIÐAUKA

I. viðauki ESB-gerðarviðurkenning að því er varðar hljóðstig gerðar ökutækis

1. viðbætir: Upplýsingaskjal

2. viðbætir: Fyrirmynd að ESB-gerðarviðurkenningarvottorði

II. viðauki Aðferðir og tæki til mælinga á hávaða frá vélknúnum ökutækjum

Viðbætir: Myndir

III. viðauki Viðmiðunarmörk

IV. viðauki Hljóðdeyfikerfi sem innihalda hljóðgleypin trefjaefni

Viðbætir: Mynd 1 — Prófunartæki fyrir sveifluprófun

V. viðauki Hávaði af þrýstilofti

Viðbætir: Mynd 1 — Staðsetning hljóðnema fyrir mælingar á hávaða af þrýstilofti

VI. viðauki Eftirlit með framleiðslusamræmi ökutækja

VII. viðauki Mæliaðferð til að meta hvort farið sé að viðbótarákvæðum um hljóðmengun

Viðbætir: Fyrirmynd að yfirlýsingu um að farið sé að viðbótarákvæðum um hljóðmengun

VIII. viðauki Mælingar varðandi hljóðviðvörunarkerfi í ökutæki

IX. viðauki ESB-gerðarviðurkenning að því er varðar hljóðstig hljóðdeyfikerfa sem aðskilinna tæknieininga 
(hljóðdeyfikerfi til endurnýjunar)

1. viðbætir: Upplýsingaskjal

2. viðbætir: Fyrirmynd að ESB-gerðarviðurkenningarvottorði

3. viðbætir: Fyrirmynd að ESB-gerðarviðurkenningarmerki

4. viðbætir: Prófunartæki

5. viðbætir: Mælipunktar — bakþrýstingur

X. viðauki Athuganir á framleiðslusamræmi hljóðdeyfikerfis til endurnýjunar sem aðskilinnar tæknieiningar

XI. viðauki Breytingar á tilskipun 2007/46/EB

XII. viðauki Samsvörunartafla
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I. VIÐAUKI

ESB-GERÐARVIÐURKENNING AÐ ÞVÍ ER VARÐAR HLJÓÐSTIG GERÐAR ÖKUTÆKIS

1.   UMSÓKN UM ESB-GERÐARVIÐURKENNINGU FYRIR GERÐ ÖKUTÆKIS

1.1.   Framleiðandi ökutækis skal leggja fram umsókn um ESB-gerðarviðurkenningu fyrir gerð vélknúins ökutækis 
vegna hljóðstigs í samræmi við 1. og 2. mgr. 7. gr. tilskipunar 2007/46/EB.

1.2.   Fyrirmynd að upplýsingaskjalinu er að finna í 1. viðbæti.

1.3.   Framleiðandi ökutækis skal láta tækniþjónustunni, sem annast prófanirnar, í té ökutæki sem er dæmigert fyrir 
gerðina sem sótt er um gerðarviðurkenningu fyrir. Við val á ökutæki sem er dæmigert fyrir viðkomandi gerð 
skal tækniþjónustan sem ber ábyrgð á prófununum ganga úr skugga um að viðurkenningaryfirvaldið telji valið 
fullnægjandi. Nota má sýndarprófunaraðferðir til að aðstoða við ákvarðanatöku meðan á valferlinu stendur.

1.4.   Að beiðni tækniþjónustunnar skal einnig láta í té sýnishorn af hljóðdeyfikerfinu og hreyfil sem hefur a.m.k. sama 
sprengirými og hámarksnafnafl og hreyfillinn sem ökutækið, sem sótt er um gerðarviðurkenningu fyrir, er búið.

2.  MERKINGAR

2.1.  Íhlutir útblásturs- og inntakskerfis, að undanskildum tengibúnaði og rörum, skulu bera eftirfarandi merkingar:

2.1.1.  vörumerki eða heiti framleiðanda kerfanna og íhluta þeirra,

2.1.2.  verslunarheiti framleiðanda.

2.2.   Merkingarnar sem um getur í liðum 2.1.1 og 2.1.2 skulu vera óafmáanlegar og vel læsilegar jafnvel þó að kerfið 
sé áfast ökutækinu.

3.   VEITING ESB-GERÐARVIÐURKENNINGAR FYRIR GERÐ ÖKUTÆKIS

3.1.   ESB-gerðarviðurkenning skal veitt skv. 3. mgr. 9. gr. og, ef við á, 4. mgr. 10. gr. tilskipunar 2007/46/EB, ef 
viðeigandi kröfum er fullnægt.

3.2.   Fyrirmynd að ESB-gerðarviðurkenningarvottorðinu er að finna í 2. viðbæti.

3.3.   Allar viðurkenndar gerðir vélknúins ökutækis skulu fá viðurkenningarnúmer í samræmi við ákvæði VII. viðauka 
við tilskipun 2007/46/EB. Sama aðildarríki er óheimilt að úthluta annarri gerð vélknúins ökutækis sama númeri.

3.3.1.  Ef gerð ökutækis uppfyllir viðmiðunarmörk 1. áfanga í III. viðauka skal rittáknið „A“ koma á eftir 3. hluta 
gerðarviðurkenningarnúmers. Ef gerð ökutækis uppfyllir viðmiðunarmörk 2. áfanga í III. viðauka skal rittáknið 
„B“ koma á eftir 3. hluta gerðarviðurkenningarnúmers. Ef gerð ökutækis uppfyllir viðmiðunarmörk 3. áfanga í 
III. viðauka skal rittáknið „C“ koma á eftir 3. hluta gerðarviðurkenningarnúmers.

4.   BREYTINGAR Á ESB-GERÐARVIÐURKENNINGUM

 Ákvæði 13., 14., 15. og 16. gr. og 4. mgr. 17. gr. tilskipunar 2007/46/EB gilda ef breyta á gerð sem viðurkennd 
er samkvæmt ákvæðum þessarar reglugerðar.

5.   FYRIRKOMULAG VEGNA FRAMLEIÐSLUSAMRÆMIS

5.1.   Gera ber ráðstafanir til að tryggja að fyrirkomulagi vegna framleiðslusamræmis sé komið á í samræmi við 
kröfurnar sem mælt er fyrir um í 12. gr. tilskipunar 2007/46/EB.

5.2.   Sérákvæði:

5.2.1.  Prófanirnar, sem mælt er fyrir um í VI. viðauka við þessa reglugerð, skulu samsvara þeim sem um getur í lið 2.3.5 
í X. viðauka við tilskipun 2007/46/EB.

5.2.2.  Það eftirlit sem vísað er til í 3. lið í X. viðauka við tilskipun 2007/46/EB skal venjulega fara fram annað hvert ár.

__________
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1. viðbætir

Upplýsingaskjal nr. ... skv. I. viðauka við tilskipun 2007/46/EB varðandi ESB-gerðarviðurkenningu fyrir 
ökutæki að því er varðar leyfilegt hljóðstig

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.

0.  ALMENN ÁKVÆÐI

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

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

0.3.  Gerðarauðkenni ef slíkt er á ökutækinu (b):  .................................................................................................

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

0.4.  Ökutækjaflokkur (c): ......................................................................................................................................

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

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

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

1.  ALMENNIR SMÍÐAEIGINLEIKAR ÖKUTÆKISINS

1.1. Ljósmyndir og/eða teikningar af dæmigerðu ökutæki:  ................................................................................

1.3.  Fjöldi ása og hjóla (4):  ..................................................................................................................................

1.3.3.  Aflásar (fjöldi, staðsetning, samtenging):  ....................................................................................................

1.6.  Staðsetning og fyrirkomulag hreyfils:  ..........................................................................................................

2.  MASSAR OG MÁL (F) (G) (7) (Í KG OG MM) (SJÁ TEIKNINGU ÞAR SEM VIÐ Á)

2.4.  Stærðarmörk ökutækis (heildarmál):  ............................................................................................................

2.4.1.  Fyrir undirvagn án yfirbyggingar:  ................................................................................................................

2.4.1.1.  Lengd (g5):  ....................................................................................................................................................

2.4.1.2.  Breidd (g7):  ....................................................................................................................................................

2.4.2.  Fyrir undirvagn með yfirbyggingu:  ..............................................................................................................

2.4.2.1.  Lengd (g5):  ....................................................................................................................................................

2.4.2.2.  Breidd (g7):  ....................................................................................................................................................

2.6.   Massi ökutækis sem er tilbúið til aksturs (h)  ................................................................................................

a)  lágmark og hámark fyrir hvert afbrigði:  ................................................................................................

b)  massi hverrar útfærslu (tafla skal fylgja):  ..............................................................................................

2.8.   Tæknilega leyfilegur hámarksmassi með hleðslu sem framleiðandi gefur upp (i) (3):  .................................

3.   FULLBÚINN HREYFILL (q)

3.1.  Framleiðandi hreyfils:  ..................................................................................................................................

3.1.1.  Hreyfilkóði framleiðanda (eins og hann er settur á hreyfilinn eða annars konar auðkenni):  .......................
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3.2.   Brunahreyfill

3.2.1.1.  Vinnsluháttur: rafkveikja/þjöppukveikja, fjórgengis-/tvígengis-/hverfihreyfill (1)

3.2.1.2.  Fjöldi og fyrirkomulag strokka:  ...................................................................................................................

3.2.1.2.3.  Kveikiröð: .....................................................................................................................................................

3.2.1.3.  Slagrými hreyfils (m): … cm3

3.2.1.8.  Hámarksnettóafl (n): … kW við … mín-1 (uppgefið gildi framleiðanda)

3.2.4.  Eldsneytisgjöf

3.2.4.2.  Með eldsneytisinnsprautun (einungis fyrir ökutæki með þjöppukveikju): já/nei (1)

3.2.4.2.2.  Vinnsluháttur: Bein innsprautun/forhólf/iðuhólf (1)

3.2.4.2.4.  Gangráður

3.2.4.2.4.1.  Gerð:  .............................................................................................................................................................

3.2.4.2.4.2.1.  Sá hraði þegar lokun hefst við álag: … mín-1

3.2.4.3.  Með eldsneytisinnsprautun (einungis fyrir ökutæki með rafkveikju): já/nei (1)

3.2.4.3.1.  Vinnsluháttur: Soggrein (eins-/margpunkta (1)) /bein innsprautun/annað (tilgreinið) (1)

3.2.8.  Inntakskerfi

3.2.8.1.  Forþjappa: já/nei (1)

3.2.8.4.2.  Loftsía, teikningar, .................................................................................................................................  eða

3.2.8.4.2.1.  Tegund(-ir):  ..................................................................................................................................................

3.2.8.4.2.2.  Gerð(-ir):  ......................................................................................................................................................

3.2.8.4.3.  Inntakshljóðdeyfir, teikningar:  ..............................................................................................................  eða 

3.2.8.4.3.1.  Tegund(-ir):  ..................................................................................................................................................

3.2.8.4.3.2.  Gerð(-ir):  ......................................................................................................................................................

3.2.9.  Hljóðdeyfikerfi

3.2.9.2.  Lýsing og/eða teikning af hljóðdeyfikerfi:  ...................................................................................................

3.2.9.4.  Útblásturshljóðdeyfir eða -deyfar:  ................................................................................................................

  Gerð, merking á útblásturshljóðdeyfi/-deyfum:  ...........................................................................................

  Ef máli skiptir fyrir hávaða frá ökutækinu: ráðstafanir í vélarrými og hreyfli til að draga úr hávaða:  ........

3.2.9.5.  Staðsetning úttaks útblástursrörs:  .................................................................................................................

3.2.9.6.  Útblásturshljóðdeyfir með trefjaefnum:  .......................................................................................................

3.2.12.2.1.  Hvarfakútur: já/nei (1)  ..................................................................................................................................

3.2.12.2.1.1.  Fjöldi hvarfakúta og eininga (veita skal upplýsingarnar að neðan fyrir hverja aðskilda einingu):  ..............

3.2.12.2.6.  Agnasía: já/nei (1)

3.3.   Rafmagnshreyfill

3.3.1.  Gerð (vindingar, mögnun):  ...........................................................................................................................

3.3.1.1.  Hámarksafköst á klukkustund: … kW

3.3.1.2.  Vinnsluspenna: …… V
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3.4.   Hreyflar eða hreyflasamsetningar

3.4.1.  Blendingsrafökutæki: já/nei (1)

3.4.2.  Flokkur blendingsrafökutækis: hleðsla utan ökutækis/hleðsla ekki utan ökutækis (1)

3.4.3.  Valrofi fyrir notkunarham: með/án (1)

3.4.3.1.  Notkunarhamir í boði

3.4.3.1.1.  Eingöngu rafknúið: já/nei (1)

3.4.3.1.2.  Eingöngu eldsneytisknúið: já/nei (1)

3.4.3.1.3.  Blendingshamur: já/nei (1) (ef já, stutt lýsing):  ............................................................................................

3.4.5.  Rafmagnshreyflar (lýsa skal hverri gerð sérstaklega)

3.4.5.1.  Tegund:  .........................................................................................................................................................

3.4.5.2.  Gerð:  .............................................................................................................................................................

3.4.5.4.  Hámarksafl: … kW

4.   GÍRSKIPTING (P)

4.2.   Gerð (beinskipting, vökvaskipting, rafskipting o.s.frv.):  .............................................................................

4.6.   Gírhlutföll

Gír
Gírhlutföll

(hlutföll hreyfils, miðað við snúning 
úttaksskafts gírkassans)

Endanlegt drifhlutfall eða -föll
(hlutföll úttaksskafts gírkassans miðað 

við snúning hjóls í akstri)
Heildargírhlutföll

Hámark fyrir stig-
lausa skiptingu (1)
1
2
3
…
Lágmark fyrir stig-
lausa skiptingu (2)
Bakkgír

(1) Stiglaus skipting

4.7.   Hámarkshönnunarhraði ökutækis (í km/klst.) (q):  ........................................................................................

6.  FJÖÐRUN

6.6.  Hjólbarðar og hjól

6.6.1.  Hjólbarða-/hjólasamsetning(-ar)

a)  fyrir hjólbarða skal sýna stærðarmerkingu, burðarstuðul og tákn fyrir hraðaflokk,

b)  fyrir hjól skal sýna stærð felgu eða felgna og afstæði.

6.6.2.   Efri og neðri mörk snúningsradíusa

6.6.2.1.  Ás 1:  .............................................................................................................................................................

6.6.2.2.  Ás 2:  .............................................................................................................................................................

6.6.2.3.  Ás 3:  .............................................................................................................................................................

6.6.2.4.  Ás 4:  .............................................................................................................................................................

 o.s.frv. 
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9.  YFIRBYGGING

9.1.   Gerð yfirbyggingar með kóðunum sem skilgreindir eru í C-hluta II. viðauka við tilskipun 2007/46/EB:  ..

9.2.   Efni og smíðaaðferðir:  ..................................................................................................................................

12.   ÝMISLEGT

12.5.   Upplýsingar um búnað, óháðan hreyfli, sem hannaður er til að draga úr hávaða (falli hann ekki undir aðra 
liði): ...............................................................................................................................................................

Dagsetning:

Undirskrift:

Staða innan fyrirtækis:

_______
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(1) Strika skal yfir það sem ekki á við.
(2) Ef í gerðarauðkenni eru rittákn sem varða ekki lýsingu á gerð ökutækis sem þetta gerðarviðurkenningarvottorð nær til skal í stað 

rittáknanna í upplýsingaskjölum setja táknið: „?“ (t.d. ABC??123??).
(3) Eins og hann er skilgreindur í II. viðauka A við tilskipun 2007/46/EB.

2. viðbætir

Fyrirmynd að ESB-gerðarviðurkenningarvottorði

(hámarksstærð: A4 (210 × 297 mm))

Stimpill gerðarviðurkenningaryfirvalds

Tilkynning um:

gerðarviðurkenningu (1)

rýmkun gerðarviðurkenningar (1)

synjun gerðarviðurkenningar (1)

afturköllun gerðarviðurkenningar (1)

vegna gerðar ökutækis að því er varðar hljóðstig (reglugerð (ESB) nr. 540/2014).

Gerðarviðurkenningarnúmer:  ..............................................................................................................................................

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

I. ÞÁTTUR

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

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

0.3.   Gerðarauðkenni ef slíkt er á ökutækinu (2):  .............................................................................................................

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

0.4.   Ökutækjaflokkur (3):  ................................................................................................................................................

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

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

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

II. ÞÁTTUR

1.  Frekari upplýsingar (ef við á): Sjá viðbót

2.  Tækniþjónusta sem annast prófanirnar:  .......................................................................................................................

3.  Dagsetning prófunarskýrslu:  ........................................................................................................................................

4.  Númer prófunarskýrslu:  ...............................................................................................................................................

5.  Athugasemdir (ef einhverjar eru): Sjá viðbót

6.  Staður:  ..........................................................................................................................................................................

7.  Dagsetning:  ..................................................................................................................................................................

8.  Undirskrift:

Fylgiskjöl: Upplýsingasafn

Prófunarskýrsla (fyrir kerfi)/Niðurstöður úr prófun (fyrir fullbúin ökutæki)

_________
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(1) Strika skal yfir það sem ekki á við.

Viðbót

við ESB-gerðarviðurkenningarvottorð nr. ...

1.   Viðbótarupplýsingar

1.1.  Fullbúinn hreyfill

1.1.1.  Framleiðandi hreyfils: ...............................................................................................................................................

1.1.2.  Hreyfilkóði framleiðanda:.........................................................................................................................................

1.1.3.  Hámarksnettóafl (g): … kW við … mín-1 eða samfellt hámarksnafnafl (rafmagnshreyfils) … kW (1)

1.1.4.  Forþjappa eða -þjöppur, tegund og gerð: ..................................................................................................................

1.1.5.  Loftsía, tegund og gerð: ............................................................................................................................................

1.1.6.  Inntakshljóðdeyfir eða -deyfar, tegund og gerð: .......................................................................................................

1.1.7.  Útblásturshljóðdeyfir eða -deyfar, tegund og gerð: ..................................................................................................

1.1.8.  Hvati eða hvatar, tegund og gerð: .............................................................................................................................

1.1.9.  Agnasía eða -síur, tegund og gerð: ...........................................................................................................................

1.2.   Gírkassi

1.2.1.  Gerð (beinskipting, vökvaskipting, rafskipting o.s.frv.):

1.3.   Búnaður sem er óháður hreyfli og hannaður til að draga úr hávaða:

2.  Niðurstaða prófunar

2.1. Hljóðstig ökutækis á ferð: … dB(A)

2.2.  Hljóðstig kyrrstæðs ökutækis: ... dB(A), við ... mín-1

2.2.1.  Hljóðstig þrýstilofts, aksturshemill: … dB(A)

2.2.1.  Hljóðstig þrýstilofts, stöðuhemill: … dB(A)

2.2.1.  Hljóðstig þrýstilofts, á meðan þrýstistillir er virkur: … dB(A)

2.3.   Gögn til að greiða fyrir samræmisprófun blendingsrafökutækja í notkun, þar sem brunahreyfill getur ekki starfað 
á meðan ökutækið er í kyrrstöðu

2.3.1.  Gír (i) eða gírstangarstaðan sem valin er fyrir prófunina: ........................................................................................

2.3.2.  Staða valrofa fyrir vinnsluhátt á meðan á mælingu Lwot,(i) stendur (ef rofinn er til staðar) ......................................

2.3.3.  Lengd forhröðunar lPA … m

2.3.4.  Hraði ökutækis við upphaf hröðunar … km/klst.

2.3.5.  Hljóðþrýstingsstig Lwot,(i) … dB(A)

3.   Athugasemdir:  .........................................................................................................................................................

____________
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II. VIÐAUKI

AÐFERÐIR OG TÆKI TIL MÆLINGA Á HÁVAÐA FRÁ VÉLKNÚNUM ÖKUTÆKJUM

1.  MÆLIAÐFERÐIR

1.1. Hávaðinn sem verður af völdum gerðar ökutækis sem lagt er fram til ESB-gerðarviðurkenningar skal 
mældur með tveimur aðferðum sem lýst er í þessum viðauka fyrir ökutæki á hreyfingu og fyrir ökutæki 
í kyrrstöðu. Ef um er að ræða blendingsrafökutæki þar sem brunahreyfill getur ekki starfað á meðan 
ökutækið er í kyrrstöðu skal hávaðamengun aðeins mæld á hreyfingu.

 Ökutæki sem hafa tæknilega leyfilegan hámarksmassa með hleðslu sem er meiri en 2800 kg skulu gangast 
undir viðbótarmælingu á hávaða frá þrýstilofti þegar ökutækið er í kyrrstöðu, í samræmi við forskriftirnar 
í V. viðauka, ef samsvarandi hemlabúnaður er hluti af ökutækinu.

1.2.  Gildin sem mæld eru í samræmi við prófanirnar sem settar eru fram í lið 1.1 í þessum viðauka skulu færð 
inn í prófunarskýrsluna og á eyðublað sem samsvarar fyrirmyndinni í 2. viðbæti við I. viðauka.

2.  MÆLITÆKI

2.1. Hljóðeðlisfræðilegar mælingar

  Búnaðurinn sem er notaður við mælingar á hljóðstigi skal vera nákvæmur hljóðstigsmælir eða jafngildur 
mælibúnaður sem uppfyllir kröfurnar fyrir mælitæki í 1. flokki (að meðtalinni vindhlífinni sem mælt er 
með, ef hún er notuð). Þessum kröfum er lýst í „IEC 61672-1:2002: Nákvæmir hljóðstigsmælar“, frá 
Alþjóðaraftækninefndinni, annarri útgáfu.

  Mælingar skulu gerðar með „hraðri“ svörun frá hljóðmælibúnaðinum og með „A“ vægisferlinu sem 
einnig er lýst í „IEC 61672-1:2002“. Þegar notað er kerfi sem felur í sér reglubundna vöktun A-vegins 
hljóðþrýstingsstigs, skal mæling gerð með reglulegu millibili sem ekki er lengra en 30 ms.

  Mælitækjum skal viðhaldið og þau kvörðuð í samræmi við leiðbeiningar frá framleiðanda þeirra.

2.2.   Samræmi við kröfur

  Staðfesta skal að hljóðmælibúnaður uppfylli kröfur með gildu samræmisskírteini. Samræmisskírteini skal 
teljast í gildi ef samræmi við staðla var vottað á síðustu 12 mánuðum fyrir hljóðkvörðunarbúnaðinn og á 
síðustu 24 mánuðum fyrir mælitækjakerfið. Öll samræmisprófun skal gerð af rannsóknarstofu sem hefur 
leyfi til að framkvæma kvarðanir sem rekja má til viðeigandi staðla.

2.3.   Kvörðun hljóðmælikerfis í heild fyrir mælilotu

  Við upphaf og lok hverrar mælilotu skal hljóðmælikerfið í heild athugað með hljóðkvörðunartæki sem er í 
samræmi við kröfur nákvæmniflokks 1 fyrir slík tæki eins og sett er fram í IEC 60942: 2003. Án nokkurra 
frekari stillinga skal mismunurinn á milli athugana vera minni eða jafn og 0,5 dB. Ef farið er yfir þetta gildi 
skal ekki nota niðurstöðurnar sem fengust úr mælingum eftir að síðasta fullnægjandi athugun fór fram.

2.4.   Mælitæki fyrir hraðamælingar

  Snúningshraði skal mældur með mælitæki sem hefur nákvæmni upp á ± 2% eða minna við þann 
snúningshraða sem krafist er fyrir þær mælingar sem gerðar eru.

  Hraði ökutækis á vegi skal mældur með mælitæki sem hefur nákvæmni upp á a.m.k. ± 0,5 km/klst., þegar 
notast er við búnað til samfelldrar mælingar.

  Ef notast er við óháðar hraðamælingar við prófun skal mælitækið uppfylla viðmiðunarmörk upp á 
a.m.k.  ± 0,2 km/klst.
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2.5.   Tæki til veðurathugana

  Tæki til veðurathugana sem notað er til að vakta umhverfisaðstæður á meðan á prófun stendur skal hafa að 
geyma eftirfarandi búnað, sem uppfyllir a.m.k. þær kröfur um nákvæmni sem skráðar eru hér á eftir:

— hitamælibúnað, ± 1 °C,

— mælibúnað fyrir vindhraða, ± 1,0 m/s,

— mælibúnað fyrir loftþrýsting, ± 5 hPa,

— mælibúnað fyrir rakastig, ± 5%.

3.   SKILYRÐI VIÐ MÆLINGU

3.1.  Prófunarstaður og umhverfisskilyrði

3.1.1.  Yfirborð prófunarbrautarinnar og mál prófunarstaðarins skulu vera í samræmi við ISO-staðal 10844:2011. 
Yfirborð prófunarstaðar skal vera laust við lausamjöll, hátt gras, lausan jarðveg eða ösku. Ekki skulu 
vera nokkrar hindranir sem gætu haft áhrif á hljóðsviðið í grennd við hljóðnemann og hljóðgjafann. 
Eftirlitsfulltrúinn sem gerir mælingarnar skal staðsetja sig þannig að hann hafi ekki áhrif á niðurstöður frá 
mælitækinu.

3.1.2.  Mælingar skulu ekki gerðar við óhagstæð veðurskilyrði. Tryggja skal að vindhviður hafi ekki áhrif á 
niðurstöður.

  Tæki til veðurathugana skulu staðsett þannig að þau liggi að prófunarsvæði í hæðinni 1,2 m ± 0,02 m. 
Mælingar skulu gerðar þegar lofthiti er á milli + 5 °C og + 40 °C.

  Prófanir skulu ekki gerðar þegar vindhraði, þ.m.t. hviður, í sömu hæð og hljóðneminn er meiri en 5 m/s, á 
meðan á hávaðamælingarlotu stendur.

  Gildi fyrir hitastig, vindhraða og -átt, rakastig og loftþrýsting skal skráð á meðan á hávaðamælingarlotu 
stendur.

  Ekki skal taka með hávaðatoppa í mælingum sem virðast ótengdir hljóðstigi ökutækisins almennt.

  Bakgrunnssuð skal mælt í 10 sekúndur rétt fyrir og strax eftir röð ökutækjaprófana. Mælingar skulu 
gerðar með sömu hljóðnemum og notaðir eru við prófunina og skulu þeir staðsettir eins. A-vegið 
hámarkshávaðaþrýstingsstig skal skráð.

  Bakgrunnssuð (þ.m.t. allt vindgnauð) skal a.m.k. vera 10 dB undir A-vegnu hávaðaþrýstingstigi sem 
ökutækið sem verið er að prófa framkallar. Ef munurinn á milli umhverfishávaða og mælds hávaða er á 
milli 10 og 15 dB(A) skal draga viðeigandi leiðréttingarstuðul frá niðurstöðum úr hávaðamælinum til að 
reikna út prófunarniðurstöðurnar, eins og í eftirfarandi töflu:

Mismunur á milli umhverfishávaða og 
mælds hávaða dB(A)

10 11 12 13 14 15

Leiðréttingarstuðull dB(A) 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0

3.2.   Ökutæki

3.2.1.  Ökutækið sem prófað er skal vera dæmigert fyrir ökutæki sem á að setja á markað og framleiðandi skal 
velja það í samráði við tækniþjónustuna, þannig að kröfur þessarar reglugerðar séu uppfylltar. Mælingar 
skulu gerðar án eftirvagns, nema ef um er að ræða ökutæki sem ekki er hægt að aðskilja. Að beiðni 
framleiðanda má gera mælingar á ökutækjum með lyftiás eða -ása þegar þeir eru í upphækkaðri stöðu.
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  Mælingar skulu gerðar á ökutækjum með prófunarmassa mt sem tilgreindur er í samræmi við eftirfarandi 
töflu:

Ökutækja-
flokkur Prófunarmassi ökutækis (mt)

M1 mt = mro

N1 mt = mro

N2, N3 mt = 50 kg á hvert kW af málafli hreyfils

Aukahleðsla til að ná prófunarmassa ökutækis skal staðsett ofan við drifás eða drifása 
að aftan. Aukahleðsla er takmörkuð við 75% af tæknilega leyfilegum hámarksmassa með 
hleðslu sem er leyfilegur fyrir afturásinn. Prófunarmassa skal náð með vikmörkum upp á 
± 5%.

Ef ekki er hægt að staðsetja þyngdarmiðju aukahleðslu yfir miðju afturáss skal prófunar-
massi ökutækis ekki fara yfir samtölu framáss og afturáss án hleðslu að viðbættri auka-
hleðslunni.

Prófunarmassi fyrir ökutæki með fleiri en tvo ása skal vera sá sami og fyrir ökutæki með 
tvo ása.

M2, M3 mt = mro — massi ökumanns (ef við á)

eða, ef prófanir eru framkvæmdar á ófullbúnu ökutæki sem ekki hefur yfirbyggingu,

mt = 50 kg á hvert kW af málafli hreyfils, eftir því sem við á, í samræmi við skilyrðin að 
ofan (sjá flokk N2, N3).

3.2.2.  Að beiðni umsækjanda skulu ökutæki í flokkum M2, M3, N2 eða N3 teljast dæmigerð fyrir fullbúna gerð ef 
allar prófanir eru framkvæmdar á ófullbúnu ökutæki sem ekki hefur yfirbyggingu. Við prófun á ófullbúnu 
ökutæki skal setja upp öll viðeigandi hljóðeinangrandi efni, þiljur og íhluti og kerfi sem draga úr hávaða á 
ökutæki eins og þau eru hönnuð af framleiðanda fyrir utan þann hluta yfirbyggingar sem smíðaður er síðar.

  Ekki skal krafist nýrrar prófunar vegna uppsetningar á viðbótareldsneytisgeymi eða tilfærslu á upphaflegum 
eldsneytisgeymi, ef engar breytingar hafa verið gerðar á öðrum hlutum eða burðarvirkjum ökutækisins sem 
virðast hafa áhrif á hljóðmengun.

3.2.3.  Mælt er fyrir um hávaðamengun frá hjólbörðum í snúningi í reglugerð (EB) nr. 661/2009.  Hjólbarðar sem 
notaðir eru við prófun skulu vera dæmigerðir fyrir ökutækið og skulu valdir af framleiðanda ökutækisins 
og skráðir í viðbót við 2. viðbæti við I. viðauka við þessa reglugerð. Þeir skulu vera samsvara einni af þeim 
hjólbarðastærðum sem tilgreindar eru sem upprunalegur búnaður fyrir ökutækið. Hjólbarðinn skal fást eða 
verða fáanlegur á almennum markaði á sama tíma og ökutækið (18). Loftþrýstingur hjólbarðanna skal vera 
eins og framleiðandi ökutækisins mælir með fyrir prófunarmassa ökutækisins. Hjólbarðar skulu a.m.k. 
hafa 1,6 mm mynsturdýpt.

3.2.4.  Áður en mælingar hefjast skal hreyfillinn látinn ná venjulegum vinnsluskilyrðum.

3.2.5.  Ef ökutæki eru meira en tvíhjóladrifin skulu þau prófuð í því drifi sem ætlar er fyrir venjulega notkun á 
vegi.

3.2.6.  Ef ökutæki hefur eina eða fleiri viftur sem hafa sjálfvirkan virkjunarbúnað skal ekki eiga við þessi kerfi á 
meðan á mælingum stendur.

3.2.7.  Ef ökutæki er búið hljóðdeyfikerfi sem inniheldur trefjaefni skal búa útblásturskerfið undir prófunina í 
samræmi við IV. viðauka.

(18) Þar sem hjólbarðar valda umtalsverðum hluta af heildarhljóðmengun skal taka tillit til gildandi ákvæða í reglum varðandi hljóð-
mengun frá hjólbörðum á vegi. Hjólbarðar með sérstöku veggripi, snjóhjólbarðar og hjólbarðar til sérstakra nota, eins og þeir eru 
skilgreindir í 2. mgr. reglugerðar efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 117, skulu undanþegnir við mælingar 
vegna gerðarviðurkenningar og framleiðslusamræmis að beiðni framleiðanda í samræmi við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 117 (Stjtíð. ESB L 307, 23.11.2011, bls. 3).
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4.   PRÓFUNARAÐFERÐIR

4.1.  Mælingar á hávaða frá ökutækjum á hreyfingu

4.1.1.  Almenn prófunarskilyrði

  Merkja skal tvær línur á prófunarbrautina, AA’ og BB’, samsíða línu PP’, 10 m fyrir framan og 10 m fyrir 
aftan hana.

  Gera skal mælingar a.m.k. fjórum sinnum, báðum megin við ökutækið, og fyrir hvern gír. Heimilt er að 
gera undirbúningsmælingar til að stilla tækin en þær mælingar teljast ekki marktækar.

  Hljóðneminn skal vera í 7,5 m ± 0,05 m fjarlægð frá viðmiðunarlínunni CC’ á brautinni og 1,2 m ± 0,02 m 
frá jörðu.

  Viðmiðunarás fyrir skilyrði sem jafnast á við opið svæði (sjá IEC 61672-1:2002) skal vera láréttur og snúa 
hornrétt að stefnu línu ökutækisins CC’.

4.1.2.  Sértæk prófunarskilyrði fyrir ökutæki

4.1.2.1.  Ökutæki í flokkum M1, M2 ≤ 3500 kg, N1

  Stefna miðlínu ökutækisins skal fylgja línu CC’ eins nákvæmlega og mögulegt er í gegnum alla prófunina, 
frá því að komið er að línu AA’ þar til afturhluti ökutækis fer yfir línu BB’. Ef ökutæki eru meira en 
tvíhjóladrifin skulu þau prófuð í því drifi sem ætlað er fyrir venjulega notkun á vegi.

  Ef ökutæki er útbúið með aukahandskiptingu eða fjölgíra ás skal notast við þá stöðu sem notuð er við akstur 
í þéttbýli. Í öllum tilfellum skal undanskilja gírhlutföll sem notuð eru fyrir hægferð, þegar ökutækinu er 
lagt eða við hemlun.

  Prófunarmassi ökutækis skal vera sá sem settur er fram í töflunni í lið 3.2.1.

  Prófunarhraðinn vtest er 50 km/klst. ± 1 km/klst. Prófunarhraða skal náð þegar viðmiðunarpunkturinn er á 
línu PP’.

4.1.2.1.1.  Hlutfall hreyfiafls og massa (PMR)

  Hlutfall hreyfiafls og massa er reiknað með eftirfarandi formúlu:

  PMR = (Pn/mt) × 1000 þar sem Pn er mælt í kW og mt er mælt í kg í samræmi við lið 3.2.1 í þessu viðauka.

  Hlutfall hreyfiafls og massa er notað víddarlaust við útreikning á hröðun.

4.1.2.1.2.  Útreikningur á hröðun

  Útreikningar á hröðun eiga aðeins við fyrir flokka M1, N1 and M2 ≤ 3500 kg.

  Öll hröðun er reiknuð út frá mismunandi hraða ökutækis á prófunarbraut. Formúlur sem gefnar eru upp 
eru notaðar við útreikning á awot i, awot i+1 og awot test. Hraði annað hvort við AA’ eða PP’ er skilgreindur sem 
hraði ökutækis þegar viðmiðunarpunktur fer yfir AA’ (vAA’) eða PP’ (vPP’). Hraði við BB’ er skilgreindur 
þegar afturhluti ökutækis fer yfir BB’ (vBB’). Gera skal grein fyrir aðferðinni sem notuð er við útreikning á 
hröðun í prófunarskýrslunni.

  Vegna skilgreiningar á viðmiðunarpunkti fyrir ökutæki telst lengd ökutækis (lveh) mismunandi í formúlunni 
hér á eftir. Ef viðmiðunarpunktur er framan til í ökutækinu, þá er l = lveh, fyrir miðju: l = 1/2 lveh og að aftan: 
l = 0.

4.1.2.1.2.1. Reikningsaðferð fyrir ökutæki með handskiptingu, sjálfskiptingu, aðlögunarhæfa skiptingu og stiglausa 
skiptingu sem prófuð eru með læstu gírhlutfalli er eins og hér segir:

  awot test = ((vBB’/3,6)2 – (vAA’/3,6)2)/(2*(20+l))
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  awot test sem notað er við ákvörðun á vali á gír skal vera meðaltal af fjórum awot test, i í sérhverjum gildum 
mæliakstri.

  Nota má forhröðun. Í prófunarskýrslunni skal skrá punktinn þar sem eldsneytisgjöfinni er þrýst niður á 
undan línu AA’.

4.1.2.1.2.2.  Reikningsaðferð fyrir ökutæki með sjálfskiptingu, aðlögunarhæfa skiptingu og stiglausa skiptingu sem 
prófuð eru með ólæstu gírhlutfalli er eins og hér segir:

  awot test sem notað er við ákvörðun á vali á gír skal vera meðaltal af fjórum awot test, i í sérhverjum gildum 
mæliakstri.

  Ef hægt er að nota búnað eða ráðstafanir sem lýst er í lið 4.1.2.1.4.2 til að stjórna gírskiptingum í þeim 
tilgangi að uppfylla prófunarkröfur skal reikna awot test út með eftirfarandi formúlu:

  awot test = ((vBB’/3,6)2 – (vAA’/3,6)2)/(2*(20+l))

  Nota má forhröðun:

  ef búnaður eða ráðstafanir sem lýst er í lið 4.1.2.1.4.2 eru ekki notaðar skal reikna awot test út með eftirfarandi 
formúlu:

  awot_testPP-BB = ((vBB’/3,6)2 – (vPP’/3,6)2)/(2*(10+l))

awot_test PP-BB: hröðun á milli punkta PP og BB

  Ekki skal nota forhröðun.

 Staðurinn þar sem þrýst er á eldsneytisgjöfina skal vera þar sem viðmiðunarpunktur ökutækisins fer yfir 
línu AA’.

4.1.2.1.2.3. Markhröðun

  Markhröðunin a urban skilgreinir hefðbundna hröðun í umferð í þéttbýli og fæst úr tölfræðilegum 
rannsóknum. Hún er fall fengið með hliðsjón af hlutfalli hreyfiafls og massa í ökutæki.

  Markhröðunin a urban skal reiknuð út með eftirfarandi formúlu:

  a urban = 0,63 * log10 (PMR) – 0,09

4.1.2.1.2.4.  Viðmiðunarhröðun

  Viðmiðunarhröðunin awot ref skilgreinir þá hröðun sem gerð er krafa um í prófun við hröðun á prófunarbraut. 
Hún er fall fengið með hliðsjón af hlutfalli hreyfiafls og massa í ökutæki. Fallið er mismunandi fyrir 
tilgreinda ökutækjaflokka.

  Viðmiðunarhröðunin awot ref skal reiknuð út með eftirfarandi formúlu:

  a wot ref = 1,59 * log10 (PMR) –1,41 fyrir PMR ≥ 25

  a wot ref = a urban = 0,63 * log10 (PMR) – 0,09 fyrir PMR < 25

4.1.2.1.3.  Hlutaaflstuðull kP

  Hlutaaflstuðullinn kP (sjá lið 4.1.3.1) er notaður fyrir vegna samsetningu niðurstaðna úr prófun við hröðun 
og prófun við stöðugan hraða fyrir ökutæki í flokki M1 and N1.

 Í öðrum tilfellum en prófun í einum gír skal nota wot ref í stað wot test (sjá lið 4.1.3.1).

4.1.2.1.4.  Val á gírhlutfalli

 Val á gírhlutföllum fyrir prófun er háð tilgreindum hröðunarmætti þeirra awot þegar fullri eldsneytisgjöf er 
beitt, í samræmi við viðmiðunarhröðunina awot ref sem gerð er krafa um fyrir prófun við hröðun með fullri 
eldsneytisgjöf.
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 Sum ökutæki kunna að hafa mismunandi hugbúnaðarforrit eða hami fyrir gírskiptingu (t.d. sportstillingu, 
vetrarstillingu, aðlögunarhæfa skiptingu). Ef ökutæki hafa mismunandi hami sem leiða til gildrar hröðunar 
skal framleiðandi ökutækis sýna fram á, þannig að tækniþjónusta telji fullnægjandi, að ökutækið sé prófað 
í ham sem nær hröðun sem er næst a wot ref.

4.1.2.1.4.1.  Ökutæki með handskiptingu, sjálfskiptingu, aðlögunarhæfa skiptingu eða stiglausa skiptingu sem prófuð 
eru með læstu gírhlutfalli

  Eftirfarandi skilyrði fyrir val á gírhlutfalli eru möguleg:

a)  ef eitt tiltekið gírhlutfall gefur hröðun innan vikmarka upp á ± 5% af viðmiðunarhröðuninni awot ref, 
sem ekki fer yfir 2,0 m/s2, skal nota það gírhlutfall við prófun.

b)  ef ekkert gírhlutfallanna gefur þá hröðun sem gerð er krafa um skal velja gírhlutfall i, með hröðun 
sem er meiri, og gírhlutfall i + 1, með hröðun sem er minni, en viðmiðunarhröðunin. Ef hröðunargildi 
gírhlutfalls i fer ekki yfir 2,0 m/s2, skal nota bæði gírhlutföll við prófunina. Vægishlutfall í tengslum 
við viðmiðunarhröðunina awot ref er reiknað út með:

 k = (a wot ref – a wot (i+1))/(a wot (i) – a wot (i+1))

c)  ef hröðunargildi gírhlutfalls i er meira en 2,0 m/s2, skal nota fyrsta gírhlutfall sem gefur hröðun undir 
2,0 m/s2, nema gírhlutfall i + 1 gefi hröðun sem er minni en aurban. Í þessu tilfelli skal nota tvo gíra, i og 
i + 1, þ.m.t. gír i með hröðun sem er meiri en 2,0 m/s2.  . Í öðrum tilfellum skal ekki nota neinn annan 
gír. Hröðunin awot test sem næst við prófun skal notuð við útreikning á hlutaaflstuðli kP, í stað awot ref.

d)  ef ökutækið hefur gírskiptingu þar sem aðeins er eitt val fyrir gírhlutfall skal prófun við hröðun gerð 
með þessu vali á gír ökutækisins. Hröðunin sem næst er svo notuð við útreikning á hlutaaflstuðli kP, í 
stað awot ref.

e)  ef farið er yfir nafnsnúningshraða í gírhlutfalli áður en ökutæki fer yfir BB’ skal nota næsta gír fyrir 
ofan.

4.1.2.1.4.2.  Ökutæki með sjálfskiptingu, aðlögunarhæfa skiptingu og stiglausa skiptingu sem prófuð eru með ólæstu 
gírhlutfalli

  Nota skal gírstangarstöðu fyrir alsjálfvirka starfrækslu.

  Hröðunargildið awot test skal reiknað út eins og skilgreint er í lið 4.1.2.1.2.2.

  Prófunin getur síðan falið í sér skiptingu niður í lægri gír og meiri hröðun. Skipting upp í hærri gír og minni 
hröðun er ekki leyfileg. Forðast skal að skipta yfir í gírhlutfall sem ekki er notað í umferð í þéttbýli.

  Því skal leyfilegt að taka upp og nota rafrænan eða vélrænan búnað, þ.m.t. aðra gírstangarstöðu, til að koma 
í veg fyrir að skipt sé niður í gírhlutfall sem almennt er ekki notað við tiltekin prófunarskilyrði í umferð í 
þéttbýli.

 Hröðunin awot test sem næst skal vera meiri en eða jöfn aurban.

 Ef mögulegt er skal framleiðandi grípa til ráðstafana til að forðast hröðunargildi awot test sem er meira en 
2,0 m/s2.

 Hröðunin awot test sem næst skal svo notuð við útreikning á hlutaaflstuðli kP, (sjá lið 4.1.2.1.3) í stað awot ref.

4.1.2.1.5.  Prófun við hröðun

 Framleiðandinn skal skilgreina stöðu viðmiðunarpunkts framan við línu AA’, þar sem fullri eldsneytisgjöf 
skal beitt. Fullri eldsneytisgjöf skal beitt (eins hratt og unnt er) þegar viðmiðunarpunktur ökutækis nær 
skilgreinda punktinum. Eldsneytisgjöf skal höfð í botni þar til afturhluti ökutækisins nær línu BB’. Þá 
skal eldsneytisgjöfinni sleppt eins hratt og unnt er. Í prófunarskýrslunni skal skrá punktinn þar sem 
eldsneytisgjöfinni er beitt að fullu. Tækniþjónustan skal hafa möguleika á því að forprófa.
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  Ef um er að ræða liðskipt ökutæki sem samanstanda af tveimur óaðskiljanlegum einingum sem teljast eitt 
ökutæki skal ekki taka tillit til festivagns við ákvörðun á því hvenær farið er yfir línu BB’.

4.1.2.1.6.  Prófun við stöðugan hraða

  Prófun við stöðugan hraða skal framkvæmd í sama gír eða gírum og tilgreindir eru fyrir prófun við hröðun 
og við stöðugan hraða sem nemur 50 km/klst. með vikmörk upp á  ± 1 km/klst. á milli AA’ og BB’. Við 
prófun við stöðugan hraða skal hröðunarstýring stillt þannig að hún viðhaldi þeim stöðuga hraða sem 
tilgreindur er á milli AA’ og BB’. Ef gír er læstur fyrir prófun við hröðun skal sami gír læstur fyrir prófun 
við stöðugan hraða.

  Ekki er gerð krafa um prófun við stöðugan hraða fyrir ökutæki með hlutfall hreyfiafls og massa < 25.

4.1.2.2.  Ökutæki í flokkum M2 > 3500 kg, M3, N2, N3

 Stefna miðlínu ökutækisins skal fylgja línu CC’ eins nákvæmlega og mögulegt er í gegnum alla prófunina, 
frá því að komið er að línu AA’ þar til afturhluti ökutækis fer yfir línu BB’. Prófunin skal gerð án eftirvagns 
eða festivagns. Ef ekki er auðvelt að losa eftirvagn frá dráttarbifreið skal ekki taka tillit til eftirvagns þegar 
metið er hvenær farið er yfir línu BB’. Ef ökutækið er með búnað á borð við steypuhrærivél, loftpressu, 
o.s.frv. skal búnaðurinn ekki vera virkur á meðan á prófuninni stendur. Prófunarmassi ökutækis skal vera 
sá sem settur er fram í töflunni í lið 3.2.1.

  Markskilyrði í flokkum M2 > 3500 kg, N2

  Þegar viðmiðunarpunktur fer yfir línu BB’, skal snúningshraði nBB’ vera á milli 70% og 74% af hraða S, 
þar sem hreyfill nær hámarksnafnafli og hraði ökutækisins skal vera 35 km/klst ± 5 km/klst. Tryggja skal 
stöðug hröðunarskilyrði á milli línu AA’ og línu BB’.

  Markskilyrði í flokkum M3, N3:

  Þegar viðmiðunarpunktur fer yfir línu BB’, skal snúningshraði nBB’ vera á milli 85% og 89% af hraða S, 
þar sem hreyfill nær hámarksnafnafli og hraði ökutækisins skal vera 35 km/klst ± 5 km/klst. Tryggja skal 
stöðug hröðunarskilyrði á milli línu AA’ og línu BB’.

4.1.2.2.1.  Val á gírhlutfalli

4.1.2.2.1.1.  Ökutæki með handskiptingar

  Tryggja skal stöðug hröðunarskilyrði. Val á gír skal ráðast af markskilyrðunum. Ef mismunur á hraða fer 
yfir tilgreind vikmörk skal prófa tvo gíra, einn fyrir ofan og einn fyrir neðan markhraða.

  Ef fleiri en einn gír uppfyllir markskilyrði skal nota gírinn sem er næst 35 km/klst. Ef enginn gír uppfyllir 
markskilyrðin fyrir vtest, skal prófa tvo gíra, einn fyrir ofan og einn fyrir neðan vtest. Marksnúningshraði skal 
nást við öll skilyrði.

  Tryggja skal stöðug hröðunarskilyrði. Ef ekki er hægt að tryggja stöðuga hröðun í ákveðnum gír skal ekki 
nota þann gír.

4.1.2.2.1.2.  Ökutæki með sjálfskiptingu, aðlögunarhæfa skiptingu og stiglausa skiptingu

  Nota skal gírstangarstöðu fyrir alsjálfvirka starfrækslu. Prófunin getur síðan falið í sér skiptingu niður 
í lægri gír og meiri hröðun. Skipting upp í hærri gír og minni hröðun skal ekki leyfileg. Forðast skal að 
skipta yfir í gírhlutfall sem ekki er notað í umferð í þéttbýli við tilgreind prófunarskilyrði. Því skal leyfilegt 
að taka upp og nota rafrænan eða vélrænan búnað til að koma í veg fyrir að skipt sé niður í gírhlutfall sem 
almennt er ekki notað við tiltekin prófunarskilyrði í umferð í þéttbýli.

 Ef ökutæki hefur gírskiptingu sem er þannig hönnuð að aðeins sé hægt að velja einn gír (drif) sem 
takmarkar snúningshraða á meðan á prófun stendur, skal ökutækið aðeins prófað á markhraða ökutækis. 
Ef ökutækið notast við samsetningu hreyfils og gírskiptingar sem ekki uppfyllir kröfurnar sem settar eru 
fram í lið 4.1.2.2.1.1 skal ökutækið aðeins prófað á markhraða ökutækisins. Markhraði ökutækis (vBB’) 
fyrir prófun er  = 35 km/klst. ± 5km/klst. Skipting upp í hærri gír og minni hröðun er leyfileg eftir að 
viðmiðunarpunktur ökutækis fyrir yfir línu PP’. Framkvæma skal tvær prófanir, eina með lokahraða vtest 
= vBB’ + 5 km/klst., og eina með lokahraða vtest = vBB’ – 5 km/klst. Skráð hljóðstig skal vera niðurstaða 
prófunar með hæsta snúningshraða sem næst meðan á prófuninni stendur frá AA’ til BB’.
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4.1.2.2.2.  Prófun við hröðun

 Þegar viðmiðunarpunktur ökutækis nær línu AA’ skal beita fullri eldsneytisgjöf (án þess að sjálfvirkt sé 
skipt niður í lægri gír en almennt er notaður við akstur í þéttbýli) og skal fullri eldsneytisgjöf haldið þar til 
afturhluti ökutækisins fer yfir BB’, en viðmiðunarpunkturinn skal vera a.m.k. 5 m aftan við BB’. Þá skal 
eldsneytisgjöfinni sleppt.

  Ef um er að ræða liðskipt ökutæki sem samanstanda af tveimur óaðskiljanlegum einingum sem teljast eitt 
ökutæki skal ekki taka tillit til festivagns við ákvörðun á því hvenær farið er yfir línu BB’.

4.1.3.  Túlkun niðurstaðna

 Skrá skal hæsta A-vegið hljóðþrýstingsstig sem mælist í hvert skipti sem ökutækið fer á milli línanna 
tveggja AA’ og BB’. Mælingin skal ekki tekin gild ef hávaðatoppur sem augljóslega er ekki í takt við 
hljóðþrýstingsstigið almennt greinist. Gera skal a.m.k. fjórar mælingar fyrir hvert prófunarskilyrði, báðum 
megin við ökutækið, fyrir hvert gírhlutfall. Mæla má vinstri og hægri hlið samtímis eða hvora á eftir 
annarri. Niðurstöður úr fyrstu fjórum gildu mælingunum í röð sem eru innan 2 dB(A), og gera því kleift 
að eyða niðurstöðum sem ekki eru gildar (sjá lið 3.1), skulu notaðar við útreikning á lokaniðurstöðum fyrir 
tilgreinda hlið ökutækisins. Svo skal tekið meðaltal fyrir hvora hlið fyrir sig. Milliniðurstöður eru það gildi 
sem hærra er af meðaltölunum tveimur, stærðfræðilega námunduð með einum aukastaf.

 Hraðamælingar við AA’, BB’ og PP’ skulu skráðar og notaðar við útreikninga, með fyrsta marktæka 
aukastaf eftir tugasætið.

 Útreiknuð hröðun awot test skal skráð með tveimur aukastöfum eftir tugasætið.

4.1.3.1.  Ökutæki í flokkum M1, N1 og M2 ≤ 3500 kg

 Útreiknuð gildi fyrir prófun við hröðun og prófun við stöðugan hraða fást með:

 Lwot rep = Lwot (i+1) + k * (Lwot(i) – Lwot (i+1))

 Lcrs rep = Lcrs(i+1) + k * (Lcrs (i) – Lcrs (i+1))

 Þar sem k = (awot ref – awot (i+1))/(awot (i) – awot (i+1))

 Ef um er að ræða prófun með einu gírhlutfalli eru gildin niðurstöðurnar úr hverri prófun.

 Lokaniðurstaða er reiknuð út með því að sameina Lwot rep og Lcrs rep. Jafnan er:

 Lurban = Lwot rep – kP * (Lwot rep – Lcrs rep)

 Vægisstuðullinn kP gefur hlutaaflstuðulinn fyrir akstur í þéttbýli. Í öðrum tilfellum en þar sem prófað er í 
einum gír er kP reiknað út með:

 kP = 1 – (aurban/awot ref)

 Ef aðeins var tilgreindur einn gír fyrir prófunina er kP fengið með:

 kP = 1 – (aurban/awot test)

 Í tilfellum þar sem awot test er minna en aurban:

 kP = 0

4.1.3.2.  Ökutæki í flokkum M2 > 3500 kg, M3, N2, N3

 Þegar einn gír er prófaður skal lokaniðurstaða vera jöfn milliniðurstöðum. Þegar tveir gírar eru prófaðir 
skal meðaltal milliniðurstaðna reiknað út.
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4.2.  Mælingar á hávaða frá kyrrstæðum ökutækjum

4.2.1.  Hljóðstig í nágrenni ökutækja

 Niðurstöður mælinganna skulu skráðar í prófunarskýrsluna sem um getur í viðbótinni við 2. viðbæti við  
I. viðauka.

4.2.2.  Hljóðeðlisfræðilegar mælingar

 Nákvæmir hljóðstigsmælar eða jafngild mælikerfi eins og þau eru skilgreind í lið 2.1 skulu notuð við 
mælingar

4.2.3.  Prófunarstaður — staðbundin skilyrði eins og um getur á myndum 2 og 3a til 3d í viðbætinum.

4.2.3.1.  Í nágrenni hljóðnema skal ekki vera nein hindrun sem gæti haft áhrif á hljóðeðlisfræðilega sviðið og engin 
manneskja skal vera á milli hljóðnemans og hávaðavaldsins. Sá sem les af mælum skal vera staðsettur 
þannig að hann hafi ekki áhrif á mæliaflestur.

4.2.4.  Truflandi hljóð og truflun frá vindi

 Mælingar mælitækja sem eru tilkomnar vegna umhverfishávaða og veðurhljóða skulu vera a.m.k.  
10 dB(A) undir því hljóðstigi sem mæla á. Setja má á hljóðnemann viðeigandi vindhlíf að því tilskildu að 
tillit sé tekið til áhrifa hennar á næmi hljóðnemans (sjá lið 2.1).

4.2.5.  Mæliaðferð

4.2.5.1.  Eðli og fjöldi mælinga

 Hámarkshljóðstigið sem gefið er upp í A-vegnum desíbelum (dB(A)) skal mælt á meðan á starf rækslu-
tímanum sem um getur í lið 4.2.5.3.2.1 stendur.

 Gera skal a.m.k. þrjár mælingar á hverjum mælipunkti.

4.2.5.2.  Staða og undirbúningur ökutækis

 Ökutækið skal staðsett á miðju prófunarsvæðisins með gírstöng í hlutlausri stöðu og tengslin virk. Ef 
hönnun ökutækis kemur í veg fyrir þetta skal ökutækið prófað í samræmi við forskriftir framleiðanda 
fyrir prófun á kyrrstæðum hreyflum. Fyrir hverja röð mælinga skal hreyfillinn látinn ná venjulegum 
vinnsluskilyrðum, eins og framleiðandi tilgreinir.

 Ef ökutæki hefur eina eða fleiri viftur sem hafa sjálfvirkan virkjunarbúnað skal ekki eiga við þessi kerfi á 
meðan á hljóðstigsmælingum stendur.

 Vélarhlíf eða hlíf á vélarrými, sé hún til staðar, skal vera lokuð.

4.2.5.3.  Mæling á hávaða nálægt útblástursröri eins og um getur á mynd 2 og myndum 3a til 3d í viðbæti.

4.2.5.3.1.  Staðsetningar hljóðnema

4.2.5.3.1.1.  Hljóðnemi skal staðsettur í 0,5 m ± 0,01 m fjarlægð frá viðmiðunarpunkti útblástursrörs sem skilgreindur 
er á mynd 2 og myndum 3a til 3d í viðbætinum og þannig að hann myndi 45° (± 5°) horn á flæðisás við enda 
pípunnar. Hljóðnemi skal vera í sömu hæð og viðmiðunarpunkturinn en þó ekki minna en 0,2 m frá jörðu. 
Viðmiðunarás hljóðnemans skal liggja á plani sem er samsíða jörðu og skal snúið að viðmiðunarpunkti 
úttaks útblástursrörsins. Ef tvær stöður hljóðnema eru mögulegar skal notast við þá staðsetningu sem er 
lengst til hliðar frá miðlínu langsniðs ökutækisins. Ef flæðisás úttakspípu útblástursrörs myndar 90° horn 
við miðlínu langsniðs ökutækisins skal hljóðneminn staðsettur á þeim punkti sem er lengst frá hreyflinum.

4.2.5.3.1.2.  Fyrir ökutæki sem hafa útblástursrör með úttök með meira en 0,3 m millibili skulu mælingar gerðar fyrir 
hvert úttak. Skrá skal hæsta gildi.

4.2.5.3.1.3.  Ef um er að ræða útblástursrör með tvö eða fleiri úttök með minna en 0,3 m millibili sem tengd eru sama 
hljóðdeyfi skal aðeins gera eina mælingu, staðsetning hljóðnemans er tengd úttakinu sem er næst einni af 
ystu brúnum ökutækisins eða, ef ekki er um neitt slíkt úttak að ræða, úttakinu sem er hæst yfir jörðu.
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4.2.5.3.1.4.  Fyrir ökutæki með lóðrétt útblástursrör (t.d. atvinnuökutæki) skal hljóðneminn staðsettur í sömu hæð og 
úttak útblástursrörsins. Ás hljóðnemans skal vera lóðréttur og snúa upp á við. Hljóðneminn skal staðsettur 
í 0,5 m ± 0,01 m fjarlægð frá viðmiðunarpunkti útblástursrörsins en þó aldrei minna en 0,2 m frá þeirri hlið 
ökutækisins sem er næst útblástursrörinu.

4.2.5.3.1.5.  Fyrir úttök útblástursrörs sem staðsett eru undir yfirbyggingu ökutækisins skal hljóðneminn staðsettur 
a.m.k. 0,2 m frá næsta hluta ökutækisins, á stað sem næstur er viðmiðunarpunkti útblástursrörsins en þó 
aldrei minna en 0,5 m frá honum og í 0,2 m hæð yfir jörðu og ekki snúa beint að útblástursstreyminu. 
Ekki er nauðsynlegt að uppfylla kröfurnar um horn sem settar eru fram í lið 4.2.5.3.1.1, ef þær eru ekki 
framkvæmanlegar.

4.2.5.3.1.6.  Dæmi um staðsetningu hljóðnema, með fyrirvara um staðsetningu útblástursrörs, eru gefin á myndum 3a-
3d í viðbætinum.

4.2.5.3.2.  Vinnsluskilyrði hreyfilsins

4.2.5.3.2.1.  Marksnúningshraði

— 75% af snúningshraða S fyrir ökutæki með nafnsnúningshraða ≤ 5000 mín-1

— 3750 mín-1 fyrir ökutæki með nafnsnúningshraða sem er yfir 5000 mín-1 og undir 7500 mín-1

— 50% af snúningshraða S fyrir ökutæki með nafnsnúningshraða ≤ 5000 mín-1

 Ef ökutækið nær ekki slíkum snúningshraða skal marksnúningshraði vera 5% undir hæsta mögulega 
snúningshraða fyrir prófun í kyrrstöðu.

4.2.5.3.2.2.  Prófunarferli

 Snúningshraði skal aukinn í áföngum frá því að vera í lausagangi og yfir í marksnúningshraða, án þess að 
fara meira en ± 3% yfir vikmörk marksnúningshraðans, og haldið stöðugum. Þá skal eldsneytisgjöfinni 
sleppt snögglega og snúningshraðinn látinn falla aftur að því sem hann er í lausagangi. Hljóðstig skal 
mælt á starfrækslutímabili þar sem stöðugum hraða er viðhaldið í 1 sekúndu og svo öllu tímabilinu sem 
hraðaminnkunin varir. Hámarkshljóðstigið sem mælt er á meðan á þessu starfrækslutímabili stendur, 
stærðfræðilega námundað með einum aukastaf, skal tekið sem prófunargildi.

4.2.5.3.2.3.  Fullgilding prófunar

 Mæling skal teljast gild ef snúningshraðinn í prófuninni víkur ekki meira en ± 3% frá marksnúningshraðanum 
í a.m.k. 1 sekúndu.

4.2.6.  Niðurstöður

 Gera skal a.m.k. þrjár mælingar fyrir hverja prófunarstöðu. Skrá skal hæsta A-vegið hljóðþrýstingsstig sem 
mælist á meðan á hverri af mælingunum þremur stendur. Niðurstöður úr fyrstu þremur gildu mælingunum 
í röð sem eru innan 2 dB(A) og gera því kleift að eyða niðurstöðum sem ekki eru gildar (með tilliti til 
forskriftanna fyrir prófunarstaðinn eins og um getur í lið 3.1) skulu notaðar við ákvörðun lokaniðurstaðna 
fyrir tilgreinda mælingarstöðu. Hámarkshljóðstigið á öllum mælingarstöðum og úr niðurstöðum 
mælinganna þriggja skal mynda lokaniðurstöðuna.

5.  Hávaði frá blendingsrafökutækjum í flokki M1 á hreyfingu, ef brunahreyfill getur ekki starfað þegar 
ökutækið er í kyrrstöðu (gögn sem skráð eru til að gera það kleift að prófa ökutæki þegar það er í notkun).

5.1. Til að greiða fyrir samræmisprófun blendingsrafökutækja í notkun — ef brunahreyfill getur ekki starfað 
þegar ökutækið er í kyrrstöðu — er vísað til eftirfarandi upplýsinga er varða mælingar á hljóðþrýstistigi 
fyrir vélknúin ökutæki á hreyfingu, sem gerðar eru í samræmi við lið 4.1 í II. viðauka, sem viðmiðunargagna 
fyrir samræmi í notkun:

a)  gír (i) eða, fyrir ökutæki sem prófuð eru með ólæstum gírhlutföllum, gírstangarstaðan sem valin er 
fyrir prófunina,

b)  staða valrofa fyrir vinnsluhátt á meðan á mælingu hljóðþrýstings stendur Lwot,(i) (ef rofinn er til staðar).

c)  lengd forhröðunar lPA í m,
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d)  meðalhraði ökutækis í km/klst. við upphaf hröðunar með fullri eldsneytisgjöf fyrir prófanir í gír (i) og

e)  hljóðþrýstingsstig Lwot,(i) í dB(A) fyrir prófanir í gír (i) með fullri eldsneytisgjöf, skilgreint sem hámark 
tveggja gilda sem fengin eru með því að finna meðaltal niðurstaðna einstakra mælinga við sérhverja 
hljóðnemastöðu fyrir sig.

5.2.  Viðmiðunargögn fyrir samræmi í notkun skulu skráð í ESB-gerðarviðurkenningarvottorðið eins og tilgreint 
er í lið 2.3 í viðbótinni við 2. viðbæti við I. viðauka.

___________
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Viðbætir

Myndir

Mynd 1: Mælingarstaðir fyrir ökutæki á hreyfingu
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Mynd 3a Mynd 3b

Mynd 3c Mynd 3d

Myndir 3 a — d: Dæmi um staðsetningu hljóðnema, með hliðsjón af staðsetningu útblástursrörs

____________
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III. VIÐAUKI

VIÐMIÐUNARMÖRK

Hljóðstigið, sem mælt er í samræmi við ákvæði II. viðauka, námundað að næstu heilu tölu, skal ekki fara upp fyrir 
eftirtalin mörk:

Ökutækja-
flokkur Lýsing á ökutækjaflokki Viðmiðunargildi í dB(A)

[desíbel (A)]

1. áfangi gildir fyrir nýjar 
gerðir ökutækja frá 1. júlí 

2016

2. áfangi gildir fyrir nýjar 
gerðir ökutækja frá  

1. júlí 2020 og fyrir fyrstu 
skráningu frá 1. júlí 2022

3. áfangi gildir fyrir nýjar 
gerðir ökutækja frá  

1. júlí 2024 og fyrir fyrstu 
skráningu frá 1. júlí 2026

M Ökutæki til 
farþegaflutninga

M1 Hlutfall afls og massa

≤ 120 kW/1000 kg

72 (1) 70 (1) 68 (1)

M1 120 kW/1000 kg < 
hlutfall afls og massa 
≤ 160 kW/1000 kg

73 71 69

M1 160 kW/1000 kg < 
hlutfall afls og massa

75 73 71

M1 Hlutfall afls og massa 
> 200 kW/1000 kg

Sætafjöldi ≤ 4

Viðmiðunarpunktur 
ökumannssætis ≤ 450 

mm frá yfirborði

75 74 72

M2 Massi ≤ 2500 kg 72 70 69

M2 2500 kg < massi  
≤ 3500 kg

74 72 71

M2 3500 kg < massi  
≤ 5000 kg,

Málafl hreyfils ≤ 135 kW

75 73 72

M2 3500 kg < massi  
≤ 5000 kg,

Málafl hreyfils > 135 kW

75 74 72

M3 Málafl hreyfils ≤ 150 kW 76 74 73 (2)

M3 150 kW < málafl hreyfils 
≤ 250 kW

78 77 76 (2)

M3 Málafl hreyfils > 250 kW 80 78 77 (2)
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Ökutækja-
flokkur Lýsing á ökutækjaflokki Viðmiðunargildi í dB(A)

[desíbel (A)]

1. áfangi gildir fyrir nýjar 
gerðir ökutækja frá 1. júlí 

2016

2. áfangi gildir fyrir nýjar 
gerðir ökutækja frá  

1. júlí 2020 og fyrir fyrstu 
skráningu frá 1. júlí 2022

3. áfangi gildir fyrir nýjar 
gerðir ökutækja frá  

1. júlí 2024 og fyrir fyrstu 
skráningu frá 1. júlí 2026

N Ökutæki til vöruflutninga

N1 Massi ≤ 2500 kg 72 71 69

N1 2500 kg < massi ≤ 3500 
kg

74 73 71

N2 Málafl hreyfils ≤ 135 kW 77 75 (2) 74 (2)

N2 Málafl hreyfils > 135 kW 78 76 (2) 75 (2)

N3 Málafl hreyfils ≤ 150 kW 79 77 76 (2)

N3 150 kW < málafl hreyfils 
≤ 250 kW

81 79 77 (2)

N3 Málafl hreyfils > 250 kW 82 81 79 (2)

Viðmiðunarmörk skulu hækkuð um 1dB (2 dB(A) fyrir ökutæki í flokkum N3 og M3) fyrir ökutæki sem uppfylla 
viðkomandi skilgreiningu fyrir torfærutæki sem sett er fram í 4. lið í A-hluta II. viðauka við tilskipun 2007/46/EB.
Fyrir ökutæki í flokki M1 gilda hækkuðu viðmiðunarmörkin fyrir torfærutæki aðeins ef tæknilega leyfilegur hámarksmassi 
með hleðslu > 2 tonn.
Viðmiðunarmörk skulu hækkuð um 2 db(A) fyrir ökutæki með hjólastólaaðgengi og brynvarin ökutæki, eins og þau eru 
skilgreind í II. viðauka við tilskipun 2007/46/EB.
(1) Ökutæki í flokki M1 sem byggð eru á ökutækjum í flokki N1: ökutæki í flokki M1 þar sem viðmiðunarpunktur sætis > 850 mm 

yfir jörðu og leyfilegur heildarmassi með hleðslu er yfir 2500 kg skulu uppfylla viðmiðunarmörk fyrir flokk N1 (2500 kg < massi  
≤ 3500 kg).

(2) + tvö ár fyrir nýja gerð ökutækis og  + eitt ár fyrir nýja ökutækjaskráningu.
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IV. VIÐAUKI

HLJÓÐDEYFIKERFI MEÐ HLJÓÐGLEYPNU TREFJAEFNI

1.  ALMENN ÁKVÆÐI

 Nota má hljóðgleypið trefjaefni í hljóðdeyfikerfi eða íhluti þess, ef annað eftirfarandi skilyrða er uppfyllt:

a)  útblástursloft kemst ekki í snertingu við trefjaefnið eða

b)  hljóðdeyfikerfi, eða íhlutir þess, tilheyra sama hönnunarhóp og kerfi eða íhlutir sem búið er að sýna fram á 
að ekki spillist, á meðan á ESB-gerðarviðurkenningarferli stendur í samræmi við kröfur þessarar reglugerðar 
fyrir aðra gerð ökutækis.

 Ef hvorki skilyrði a-liðar né skilyrði b-liðar í fyrstu undirgrein eru uppfyllt skal heildstætt hljóðdeyfikerfi eða 
íhlutir þess gangast undir hefðbundna prófun með einni af þeim þremur uppsetningum og aðferðum sem lýst er í 
liðum 1.1, 1.2 og 1.3.

  Að því er varðar b-lið fyrstu undirgreinar skal líta svo á að hópur hljóðdeyfikerfa, eða íhlutir þeirra, tilheyri sama 
hönnunarhóp þegar öll eftirfarandi einkenni eru eins:

a)  nettógasstreymi útblástursloftsins í gegnum gleypna trefjaefnið þegar það er í snertingu við það efni,

b)  gerð trefja,

c)  forskriftir bindiefna, eftir atvikum,

d)  meðalmál trefja,

e)  lágmarksrúmþyngd efnis í lausri vigt, í kg/m3,

f)  hámarkssnertiflötur á milli gasstreymis og gleypna efnisins,

1.1. Samfelld starfræksla á vegi í 10000 km.

1.1.1.  Af þessari starfrækslu skulu 50 ± 20% samanstanda af akstri í þéttbýli og afgangurinn skal vera langkeyrsla á 
miklum hraða. Samsvarandi áætlun á prófunarbraut getur komið í stað samfelldrar starfrækslu á vegi.

1.1.2.  Skipta skal á milli hraðasviðanna tveggja a.m.k. tvisvar.

1.1.3.  Prófunaráætlunin í heild sinni skal fela í sér a.m.k. 10 hlé sem vara í a.m.k. þrjár klukkustundir til að líkja eftir 
áhrifum kælingar og rakaþéttingar sem kann að eiga sér stað.

1.2.   Prófun á prófunarbekk

1.2.1.  Setja skal hljóðdeyfikerfi, eða íhluti þess, í ökutækið sem um getur í lið 1.3 í I. viðauka eða á hreyfilinn sem 
um getur í lið 1.4 í I. viðauka með notkun staðlaðra hluta og með því að fylgja leiðbeiningum framleiðanda 
ökutækisins. Ef um er að ræða ökutækið sem um getur í lið 1.3 í I. viðauka skal ökutækið sett á aflmæli með kefli. 
Ef um er að ræða hreyfilinn sem um getur í lið 1.4 í I. viðauka skal hreyfillinn tengdur aflmæli.

1.2.2.  Prófunin skal framkvæmd á sex tímabilum sem vara í sex klukkustundir hvert með a.m.k. 12 klst. hléum á milli 
tímabila til að líkja eftir áhrifum kælingar og rakaþéttingar sem kann að eiga sér stað.

1.2.3.  Á meðan á hverju sex klukkustunda tímabili stendur skal hreyfillinn látinn ganga við eftirfarandi skilyrði í þessari 
röð:

a)  fimm mínútur í lausagangi,

b)  eina klukkustund við fjórðungsálag á þremur fjórðu af hámarksnafnhraða (S),

c)  eina klukkustund við helmingsálag á þremur fjórðu af hámarksnafnhraða (S),

d)  tíu mínútur við fullt álag á þremur fjórðu af hámarksnafnhraða (S),
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e)  fimmtán mínútur við helmingsálag á hámarksnafnhraða (S),

f)  þrjátíu mínútur við fjórðungsálag á hámarksnafnhraða (S).

  Loturnar sex vara samtals: þrjár klukkustundir.

  Sérhvert tímabil skal samanstanda af tveimur prófunum og hvor þeirra af skilyrðunum í a- til f-lið í röð.

1.2.4.  Á meðan á prófun stendur skal ekki kæla hljóðdeyfikerfið, eða íhluti þess, með tilbúnu þrýstiloftstreymi sem líkir 
eftir venjulegu loftstreymi umhverfis ökutækið. Að beiðni framleiðanda má þó kæla hljóðdeyfikerfi eða íhluti 
þess til að ekki verði farið yfir það hitastig sem  mælist við inntak þess þegar ökutækinu er ekið á hámarkshraða.

1.3.   Sveifluprófun

1.3.1.  Hljóðdeyfikerfi, eða íhlutir þess, skal sett upp í ökutæki sem um getur í lið 1.3 í I. viðauka eða á hreyfil sem um 
getur í lið 1.4 í I. viðauka. Í fyrra tilfellinu skal ökutækið sett á aflmæli með kefli.

  Í seinna tilfellinu skal hreyfillinn settur á aflmæli. Prófunartæki, sem ítarleg skýringarmynd er af á mynd 1 
í viðbætinum við þennan viðauka, skal sett upp við úttak hljóðdeyfikerfisins, Allur annar búnaður sem gefur 
jafngildar niðurstöður skal álitinn ásættanlegur.

1.3.2.  Prófunartækið skal stillt þannig að streymi útblásturslofts sé til skiptis rofið og því komið á aftur með hraðvirkum 
loka 2500 sinnum.

1.3.3.  Lokinn skal opnast þegar bakþrýstingur útblástursloftsins, sem mældur er a.m.k. 100 mm neðan við 
inntaksflansinn, nær á milli 0,35 og 0,40 kPa. Hann skal lokast þegar þessi þrýstingur víkur í mesta lagi 10% frá 
stöðuga gildinu sem fæst þegar lokinn er opinn.

1.3.4.  Stilla skal tímarofann fyrir þann tíma sem þrýstingur útblástursloftsins varir skv. ákvæðunum sem mælt er fyrir 
um í lið 1.3.3.

1.3.5.  Snúningshraði skal vera 75% af þeim hraða (S) sem hreyfillinn skilar hámarksafli við.

1.3.6.  Aflið sem aflmælirinn sýnir skal vera 50% af afli með fullri eldsneytisgjöf mælt við 75% af snúningshraða (S).

1.3.7.  Öll afrennslisgöt skulu lokuð á meðan á prófuninni stendur.

1.3.8.  Ljúka skal allri prófuninni á 48 klukkustundum.

  Heimilt er að hafa eitt kælingartímabil eftir hverja klukkustund, ef þörf er á.

_________
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Viðbætir

Mynd 1

Prófunartæki fyrir sveifluprófun

1.  Inntaksflans eða múffa til tengingar við enda hljóðdeyfikerfis til prófunar.

2.  Handvirkur stilliloki.

3.  Jöfnunargeymir með hámarksrúmtak upp á 40 l og áfyllingartíma sem ekki er undir einni sekúndu.

4.  Þrýstirofi með vinnusvið frá 0,05 til 2,5 bör.

5.  Tímarofi

6.  Sveifluteljari

7.  Hraðvirkur loki, t.d. útblásturshemlaloki sem er 60 mm í þvermál, stjórnað er með þrýstiloftstrokk með frálagi upp 
á 120 N við 4 bör. Svörunartími skal hvorki við opnun né lokun fara yfir 0,5 s.

8.  Frásog fyrir útblástursloft.

9.  Slöngubarki.

10.  Þrýstimælir.

__________
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V. VIÐAUKI

HÁVAÐI AF ÞRÝSTILOFTI

1.  MÆLIAÐFERÐ

 Mælingin er gerð með hljóðnema í stöðu 2 og 6 eins og sýnt er á mynd 1 í viðbætinum, með ökutækið í kyrrstöðu. 
Hæsta A-vegna hljóðstigið skal skráð þegar lofti er hleypt af þrýstistilli og við lofttæmingu eftir að bæði 
aksturshemlum og stöðuhemli hefur verið beitt.

 Hávaðinn þegar lofti er hleypt af þrýstistillinum er mældur með hreyfilinn í lausagangi. Hávaðinn sem verður við 
lofttæmingu er skráður á meðan aksturs- og stöðuhemlum er beitt. Áður en hver mæling hefst skal loftþjappan sett 
á hæsta leyfilega vinnsluþrýsting og síðan slökkt á hreyflinum.

2.  MAT Á NIÐURSTÖÐUM

 Tvær mælingar eru gerðar í hverri hljóðnemastöðu. Til að bæta fyrir ónákvæmni í mælibúnaði er gildið sem lesið 
er af mælinum lækkað um 1 dB(A) og litið á lækkaða gildið sem niðurstöðu mælingarinnar. Niðurstöðurnar teljast 
gildar ef mismunurinn á milli mælinga við eina hljóðnemastöðu fer ekki yfir 2 dB(A). Hæsta mælda gildið er tekið 
sem niðurstaða. Ef þetta gildi fer meira en 1 dB(A) yfir hljóðstigsmörkin skal gera tvær mælingar til viðbótar í 
samsvarandi hljóðnemastöðu. Í þessu tilfelli skulu niðurstöður þriggja mælinga af fjórum sem gerðar eru á þessum 
stað vera í samræmi við hljóðstigsmörkin.

3.  VIÐMIÐUNARMÖRK

 Hljóðstig skal ekki fara yfir sem nemur 72 dB(A).

___________
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Viðbætir

Mynd 1: Hljóðnemastöður fyrir mælingar á hávaða af þrýstilofti

Mælingar eru gerðar á kyrrstæðu ökutæki í samræmi við mynd 1, með tvær staðsetningar fyrir hljóðnema í 7 m fjarlægð 
frá útlínu ökutækisins og 1,2 m yfir jörðu.

______________
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VI. VIÐAUKI

EFTIRLIT MEÐ FRAMLEIÐSLUSAMRÆMI ÖKUTÆKJA

1.  ALMENN ÁKVÆÐI

 Þessar kröfur eru í samræmi við prófunina sem gera skal til að hafa eftirlit með framleiðslusamræmi í samræmi við 
5. lið IX. viðauka.

2.  PRÓFUNARAÐFERÐ

 Prófunarstaður og mælitæki skulu vera þau sem tilgreind eru í II. viðauka.

2.1. Ökutækið eða ökutækin sem verið er að prófa skulu gangast undir prófun til mælingar á hljóði ökutækis á hreyfingu 
eins og sett er fram í lið 4.1 í II. viðauka.

2.2.  Hávaði af þrýstilofti

 Ökutæki sem hafa tæknilega leyfilegan hámarksmassa með hleðslu sem er yfir 2800 kg og eru búin þrýstiloftskerfi 
skulu gangast undir viðbótarprófun til mælingar á hávaða af þrýstilofti sem sett er fram í 1. lið V. viðauka.

2.3.  Viðbótarákvæði um hljóðmengun

 Framleiðandi ökutækis skal meta samræmi við viðbótarákvæði um hljóðmengun með viðeigandi mati eða með því 
að framkvæma prófunina sem lýst er í VII. viðauka.

3.  VAL Á SÝNUM OG MAT Á NIÐURSTÖÐUM

 Velja skal eitt ökutæki og gera á því prófanirnar sem settar eru fram í 2. lið þessa viðauka. Ef hljóðstig ökutækis sem 
prófað er fer ekki meira en 1 dB(A) yfir viðmiðunarmörkin sem sett eru fram í III. viðauka og, eftir því sem við á, 
3. lið V. viðauka, skal líta svo á að gerð ökutækis sé í samræmi við kröfur þessarar reglugerðar.

 Ef niðurstöður úr einni prófun eru ekki í samræmi við kröfurnar um framleiðslusamræmi í X. viðauka við tilskipun 
2007/46/EB skal prófa tvö ökutæki til viðbótar af sömu gerð, samkvæmt 2. lið þessa viðauka.

 Ef niðurstöður úr prófun á öðru og þriðja ökutækinu uppfylla kröfurnar um framleiðslusamræmi í X. viðauka við 
tilskipun 2007/46/EB telst ökutækið uppfylla kröfur um framleiðslusamræmi.

 Ef niðurstöður úr einni af prófununum á öðru eða þriðja ökutækinu uppfylla ekki kröfur um framleiðslusamræmi í X. 
viðauka við tilskipun 2007/46/EB telst gerð ökutækis ekki uppfylla kröfur þessarar reglugerðar og framleiðandinn 
skal grípa til allra nauðsynlegra ráðstafana til að koma þessu samræmi á aftur.

____________
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VII. VIÐAUKI

MÆLIAÐFERÐ TILA Ð META HVORT FARIÐ SÉ AÐ VIÐBÓTARÁKVÆÐUM UM HLJÓÐMENGUN

1.   ALMENN ÁKVÆÐI

  Í þessum viðauka er lýst mæliaðferð til að meta samræmi ökutækis við viðbótarákvæðin um hljóðmengun sem 
sett eru fram í 7. gr.

  Ekki er skyldubundið að framkvæma raunverulegar prófanir þegar sótt er um ESB-gerðarviðurkenningu. 
Framleiðandi skal skrifa undir samræmisyfirlýsingu sem sett er fram í viðbætinum. Viðurkenningaryfirvald getur 
farið fram á viðbótarupplýsingar um samræmisyfirlýsinguna og framkvæmt prófanirnar sem lýst er hér á eftir.

  Aðferðin sem sett er fram í þessum viðauka krefst þess að prófun sé framkvæmd í samræmi við II. viðauka. 
Prófunin sem tilgreind er í II. viðauka skal framkvæmd á sömu prófunarbraut og við skilyrði sem eru svipuð þeim 
sem gerð er krafa um fyrir prófanirnar sem lýst er í þessum viðauka.

2.   MÆLIAÐFERÐ

2.1.  Mælitæki og mælingarskilyrði

  Nema annað sé tilgreint eru mælitæki, mælingarskilyrði og ástand ökutækis jafngild þeim sem tilgreind eru í 2. 
og 3. lið í II. viðauka.

  Hafi ökutækið mismunandi hami sem hafa áhrif á hljóðmengun skulu allir hamir uppfylla kröfur þessa viðauka. 
Hafi framleiðandi gert prófanir til að sýna viðurkenningaryfirvaldi fram á að þessar kröfur séu uppfylltar skal skrá 
þá hami sem notaðir eru við þessar prófanir í prófunarskýrslu.

2.2.   Prófunaraðferð

  Nema annað sé tilgreint skal nota skilyrðin og aðferðirnar í liðum 4.1 til 4.1.2.1.2.2 í II. viðauka. Að því er varðar 
þennan viðauka skal mæla og meta stakar prófunarkeyrslur.

2.3.   Stjórnsvið

  Starfræksluskilyrði eru sem hér segir:

Hraði ökutækis VAA ASEP: vAA ≥ 20 km/klst.

Hröðun ökutækis awot ASEP awot ≤ 5,0 m/s2

Snúningshraði nBB ASEP nBB ≤ 2,0 * PMR–0,222 * s eða

  nBB ≤ 0,9 * s, hvort sem er lægra

  Hraði ökutækis VBB ASEP:

ef nBB ASEP er náð í einum gír vBB ≥ 70 km/klst.

Í öllum öðrum tilvikum vBB ≥ 80 km/klst.

gírar K ≤ gírhlutfall i eins og það er ákvarðað í II. viðauka

 Ef ökutækið nær ekki hámarkssnúningshraða undir 70 km/klst. í lægsta gilda gír skal hraðatakmörkun ökutækisins 
vera 80 km/klst.

2.4.   Gírhlutföll

  Viðbótarákvæði fyrir hljóðmengun gilda fyrir öll gírhlutföll K sem leiða til niðurstaðna úr prófun innan 
stjórnsviðsins sem skilgreint er í lið 2.3 í þessum viðauka.
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 Ef um er að ræða ökutæki með sjálfskiptingu, aðlögunarhæfa skiptingu og stiglausa skiptingu með ólæst 
gírhlutfall má prófunin fela í sér að gírhlutfall sé lækkað og hröðun aukin. Skipting upp í hærri gír og minni 
hröðun er ekki leyfileg. Forðast skal gírskiptingu sem leiðir til skilyrða sem ekki eru í samræmi við jaðarskilyrðin. 
Í slíkum tilfellum er leyfilegt að taka upp og nota rafrænan eða vélrænan búnað, þ.m.t. aðrar gírstangarstöður. 
Til að prófun á viðbótarákvæðum fyrir hljóðmengun sé dæmigerð og til að hægt sé að endurtaka hana (fyrir 
viðurkenningaryfirvald) skulu ökutæki prófuð með gírkassa kvarðaðan eins og við framleiðslu.

2.5.   Markskilyrði

  Hljóðmengun skal mæld í hverju gildu gírhlutfalli á prófunarpunktunum fjórum sem tilgreindir eru hér á eftir.

  Fyrsti prófunarpunktur P1 er skilgreindur með því að nota byrjunarhraða vAA sem nemur 20 km/klst. Ef ekki er 
hægt að ná stöðugum hröðunarskilyrðum skal hraðinn aukinn um 5 km/klst. í einu þar til stöðugri hröðun er náð.

  Fjórði prófunarpunktur P4 er skilgreindur með hámarkshraða ökutækis við BB’ í því gírhlutfalli innan 
jaðarskilyrða í samræmi við lið 2.3.

  Hinir tveir prófunarpunktarnir eru reiknaðir út með eftirfarandi formúlu:

  Prófunarpunktur Pj: vBB_j = vBB_1 + ((j – 1)/3) * (vBB_4 – vBB_1) fyrir j = 2 og 3

  Þar sem:

vBB_1 = hraði ökutækis við BB’ á prófunarpunkti P1

vBB_4 = hraði ökutækis við BB’ á prófunarpunkti P4

  Vikmörk fyrir vBB_j: ±3 km/klst.

 Jaðarskilyrðin sem skilgreind eru í lið 2.3 skulu uppfyllt fyrir alla prófunarpunkta.

2.6.   Prófun á ökutæki

  Stefna miðlínu ökutækisins skal fylgja línu CC’ eins nákvæmlega og mögulegt er í gegnum alla prófunina, frá því 
að komið er að línu AA’ þar til afturhluti ökutækis fer yfir línu BB’.

  Við línu AA’ skal fullri eldsneytisgjöf beitt. Til að ná stöðugri hröðun eða til að koma í veg fyrir að skipt sé niður 
á milli línu AA’ og línu BB’ má nota forhröðun fyrir línu AA’. Eldsneytisgjöf skal beitt að fullu þar til afturhluti 
ökutækisins nær línu BB’.

  Fyrir sérhverja aðskilda prófunarkeyrslu skal ákvarða og skrá eftirfarandi mæliþætti:

 Hæsta A-vegna hljóðþrýstingsstig báðum megin við ökutækið sem mælist í hvert sinn sem ökutækið fer á milli 
línanna tveggja AA’ og BB’, skal stærðfræðilega námundað með einum aukastaf (Lwot,kj). Mælingin skal ekki 
tekin gild ef hljóðtoppur sem augljóslega er ekki í takt við hljóðþrýstingsstigið almennt greinist. Mæla má vinstri 
og hægri hlið samtímis eða í sitt hvoru lagi.

  Hraðamælingar ökutækis við AA’ og BB’ skulu skráðar með fyrsta marktæka aukastaf eftir tugasætið (vAA,kj; 
vBB,kj).

  Ef við á skal skrá mælingar á snúningshraða við AA’ og BB’ sem heila tölu (nAA,kj; nBB,kj).

  Útreiknuð hröðun skal ákvörðuð í samræmi við formúluna í lið 4.1.2.1.2 í II. viðauka og skráð með tveimur 
aukastöfum eftir tugasætið (awot,test,kj).

3.   GREINING Á NIÐURSTÖÐUM

3.1.  Ákvörðun á festipunkti (e. anchor point) fyrir hvert gírhlutfall

  Fyrir mælingar í gír i eða lægri skal festipunkturinn samanstanda af hámarkshljóðstigi Lwoti, skráðum snúnings-
hraða nwoti og hraða ökutækis vwoti við BB’ í gírhlutfalli i í prófun við hröðun í II. viðauka.
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Lanchor,i = Lwoti,II. viðauki

nanchor,i = nBB,woti,II. viðauki

vanchor,i = vBB,woti,II. viðauki

  Fyrir mælingar í gír i +1 skal festipunkturinn samanstanda af hámarkshljóðstigi Lwoti+1 , skráðum snúningshraða 
nwoti+1 og hraða ökutækis vwoti+1 við BB’ í gírhlutfalli i + 1 í prófun við hröðun í II. viðauka.

Lanchor,i+1 = Lwoti+1,II. viðauki

nanchor,i+1 = nBB,woti+1,II. viðauki

vanchor,i+1 = vBB,woti+1,II. viðauki

3.2.   Halli aðhvarfslínu fyrir sérhvern gír

 Hljóðmælingar skulu metnar sem fall af snúningshraða í samræmi við lið 3.2.1.

3.2.1.  Útreikningur á halla aðhvarfslínu fyrir sérhvern gír

  Línuleg aðhvarfslína er reiknuð út með festipunkti og fjórum viðbótarmælingum sem fylgni er á milli.

Hallik =  (í dB/1000 mín-1)

þar sem

 þar sem nj = snúningshraði mældur við línu BB’

3.2.2.  Halli aðhvarfslínu fyrir sérhvern gír

 Hallik tiltekins gírs til frekari útreikninga er niðurstaðan sem fæst af útreikningum í lið 3.2.1, námunduð með 
einum aukastaf, en þó ekki hærri en 5 dB/1000 mín–1.

3.3.   Útreikningur á áætlaðri línulegri aukningu hljóðstigs fyrir hverja mælingu

  Hljóðstig LASEP,kj fyrir mælipunkt j og gír k skal reiknað út með snúningshraða sem mældur er fyrir sérhvern 
mælipunkt, með hallanum sem tilgreindur er í lið 3.2, að tilgreinda festipunktinum fyrir sérhvert gírhlutfall.

  Fyrir nBB_k,j ≤ nanchor,k:

  LASEP_k,j = Lanchor_k + (hallik – Y) * (nBB_k,j – nanchor,k)/1000

  Fyrir nBB_k,j ≤ nanchor,k:

  LASEP_k,j = Lanchor_k + (hallik + Y) * (nBB_k,j – nanchor,k)/1000

  Þar sem Y = 1

3.4.   Sýni

  Að beiðni viðurkenningaryfirvalds skal framkvæma tvær keyrslur til viðbótar innan jaðarskilyrðanna í samræmi 
við lið 2.3.
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4.   TÚLKUN NIÐURSTAÐNA

  Meta skal sérhverja staka hávaðamælingu.

  Hljóðstig sérhvers tilgreinds mælipunkts skal vera innan þeirra marka sem gefin eru hér að neðan:

  Lkj ≤ LASEP_k.j + x

  þar sem:

x = 3 dB(A) fyrir ökutæki með ólæsanlega sjálfskiptingu eða ólæsanlega stiglausa skiptingu,

x = 2 dB(A) + viðmiðunarmörk – Lurban í II. viðbæti fyrir öll önnur ökutæki.

 Ef mælt hljóðstig á tilteknum punkti fer yfir mörkin skal framkvæma tvær viðbótarmælingar á sama punkti til 
að staðfesta mælióvissuna. Ökutækið uppfyllir enn viðbótarákvæði fyrir hljóðmengun ef meðaltal þriggja gildra 
mælinga á þessum tiltekna punkti uppfyllir forskriftirnar.

5.   VIÐMIÐUNARHLJÓÐMAT

  Viðmiðunarhljóð er metið á einum punkti í einum gír með því að líkja eftir hröðunarskilyrðum sem hefjast við 
upphafshraða vaa sem er jafn 50 km/klst. og ná lokahraða vbb sem er jafn 61 km/klst. Hljóðsamræmi á þessum 
punkti er annað hvort hægt að reikna með því að nota niðurstöður úr lið 3.2.2 og forskriftirnar hér á eftir, eða með 
því að meta beina mælingu í þeim gír sem tilgreindur er hér á eftir.

5.1.  Ákvörðun á gír K fer fram með eftirfarandi hætti:

K = 3 fyrir allar handskiptingar og fyrir sjálfskiptingar með allt að 5 gírum,

K = 4 fyrir sjálfskiptingu með 6 gíra eða fleiri.

 Ef ekki er hægt að nota einstakan gír, t.d. í ólæsanlegum sjálfskiptingum eða ólæsanlegum stiglausum skiptingum, 
skal ákvarða gírhlutfall til frekari útreikninga út frá niðurstöðum úr prófun við hröðun í II. viðauka með því að 
nota skráðan snúningshraða og hraða ökutækis við línu BB’.

5.2.   Ákvörðun á viðmiðunarsnúningshraða nref_K

  Viðmiðunarsnúningshraði nref_K, skal reiknaður úr með gírhlutfalli í gír K við viðmiðunarhraða sem nemur vref = 
61 km/klst.

5.3.  Útreikningur á Lref

 Lref = Lanchor_K + halliK * (nref_K – nanchor_K)/1000

 Lref skal vera 76 dB(A) eða minna.

 Fyrir ökutæki með handvirkan gírkassa sem hafa meira en fjóra gíra til aksturs áfram og hafa hreyfil sem nær 
hámarksnettónafnafli yfir 140 kW og hafa hlutfall hámarksnettónafnafls/hámarksmassa sem er meira en 75 kW/t, 
skal Lref vera minna en eða jafnt og 79 dB(A).

 Fyrir ökutæki með handvirkan gírkassa sem hafa meira en fjóra gíra til aksturs áfram og hafa hreyfil sem nær 
hámarksnettónafnafli yfir 140 kW og hafa hlutfall hámarksnettónafnafls/hámarksmassa sem er meira en 75 kW/t, 
skal Lref vera minna en eða jafnt og 78 dB(A).

6.  MAT Á VIÐBÓTARÁKVÆÐUM UM HLJÓÐMENGUN MEÐ MEGINREGLU L urban

6.1. Almenn ákvæði

 Þetta matsferli er annar valkostur fyrir framleiðanda við aðferðina sem lýst er í 3. lið í þessum viðauka og gildir 
fyrir alla tækni í ökutækjum. Framleiðandinn skal ábyrgur fyrir ákvörðun um rétta aðferð við prófun. Nema 
annað sé tilgreint skulu allar prófanir og útreikningar vera eins og tilgreint er í II. viðauka.



15.10.2015 Nr. 63/1017EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

6.2.   Útreikningur á Lurban ASEP

  Úr Lwot ASEP eins og það er mælt í samræmi við þennan viðauka, skal Lurban ASEP reiknað út með eftirfarandi hætti:

a)  reikna skal út awot test ASEP eins og tilgreint er í lið 4.1.2.1.2.1 eða lið 4.1.2.1.2.2 í II. viðauka, eftir því sem við 
á,

b)  ákvarða skal hraða ökutækis (VBB ASEP) við BB’ á meðan á prófun fyrir Lwot ASEP stendur,

c)  reikna skal út KP ASEP með eftirfarandi hætti:

 kP ASEP = 1 – (aurban/awot test ASEP)

 Prófunarniðurstöður þar sem awot test ASEP er minna en aurban skulu ekki teknar til greina.

d)  reikna skal út Lurban measured ASEP með eftirfarandi hætti:

 Lurban measured ASEP =

 Lwot ASEP – kP ASEP * (Lwot ASEP – Lcrs)

 Fyrir frekari útreikninga skal nota Lurban úr II. viðauka án þess að námunda, að meðtöldum tölustafnum á eftir 
kommu (xx.x).

e)  reikna skal út Lurban normalized með eftirfarandi hætti:

 Lurban normalized = Lurban measured ASEP – Lurban

f)  reikna skal út Lurban ASEP með eftirfarandi hætti:

 Lurban ASEP =

 Lurban normalized – (0,15 * (VBB ASEP – 50))

g) til að farið sé að hljóðstigsmörkum:

 skal Lurban ASEP vera 3,0 dB(A) eða minna.

___________
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Viðbætir

Fyrirmynd að yfirlýsingu um að farið sé að viðbótarákvæðum um hljóðmengun

(hámarksstærð: A4 (210 × 297 mm))

(Nafn framleiðanda) staðfestir að ökutæki af þessari gerð (gerð að því er varðar hljóðmengun samkvæmt reglugerð 
(ESB) nr. 540/2014) uppfylli kröfur 7. gr. reglugerðar (ESB) nr. 540/2014.

(Nafn framleiðanda) staðfestir þetta í góðri trú eftir að hafa framkvæmt viðeigandi mat á hljóðmengun ökutækjanna.

Dagsetning:

Nafn viðurkennds fulltrúa:

Undirskrift viðurkennds fulltrúa:

__________
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VIII. VIÐAUKI

RÁÐSTAFANIR VARÐANDI HLJÓÐVIÐVÖRUNARKERFI Í ÖKUTÆKI

Í þessum viðauka eru settar fram ráðstafanir varðandi hljóðviðvörunarkerfi í ökutæki fyrir blendingsrafökutæki og 
ökutæki sem eingöngu eru rafknúin.

Hljóðviðvörunarkerfi í ökutæki

1.  Frammistaða kerfis

 Ef hljóðviðvörunarkerfi er uppsett í ökutæki skal það uppfylla kröfurnar sem um getur hér á eftir.

2.  Starfræksluskilyrði

a)  Aðferð við að framkalla hljóð

 Hljóðviðvörunarkerfi í ökutæki skal sjálfkrafa framkalla hljóð á lægsta hraðabili ökutækis frá því að það er ræst og 
upp að u.þ.b. 20 km/klst. og þegar því er bakkað. Ef ökutæki hefur brunahreyfil sem starfar á þeim hraða ökutækis 
sem tilgreindur er hér að ofan, skal hljóðviðvörunarkerfið ekki framkalla hljóð.

 Að því er varðar ökutæki sem hafa hljóðviðvörunarbúnað sem er virkur þegar því er bakkað er ekki nauðsynlegt að 
hljóðviðvörunarkerfið framkalli hljóð þegar verið er að bakka.

b)  Rofi

 Hljóðviðvörunarkerfi í ökutæki skal útbúið með rofa sem ökumaður getur auðveldlega náð til þannig að hægt sé að 
tengja það eða aftengja. Þegar ökutækið er endurræst skal sjálfkrafa kveikt á hljóðviðvörunarkerfinu.

c)  Dempun

 Dempun á hljóðstigi hljóðviðvörunarkerfis má eiga sér stað á tímabilum sem ökutækið er í notkun.

3.  Hljóðgerð og -styrkur

a)  Hljóðið sem hljóðviðvörunarkerfi í ökutæki framkallar skal vera samfellt hljóð sem gefur gangandi vegfarendum og 
öðrum vegfarendum vitneskju um ökutæki í notkun. Hljóðið ætti að gefa hreyfingu ökutækisins greinilega til kynna 
og ætti að hljóma líkt hljóði ökutækis í sama flokki sem hefur brunahreyfil.

b)  Hljóðið sem hljóðviðvörunarkerfi í ökutæki framkallar skal gefa hreyfingu ökutækis greinilega til kynna, t.d. með 
sjálfvirkum breytingum á hljóðstigi eða -einkennum sem samstilltar eru við hraða ökutækisins.

c)  Hljóðstig hljóðviðvörunarkerfa í ökutæki skal ekki fara yfir sem nemur u.þ.b. hljóðstigi ökutækis í flokki M1 sem 
hefur brunahreyfil og starfar við sömu skilyrði.

___________
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IX. VIÐAUKI

ESB-GERÐARVIÐURKENNING AÐ ÞVÍ ER VARÐAR HLJÓÐSTIG HLJÓÐDEYFIKERFA SEM 
AÐSKILINNA TÆKNIEININGA (HLJÓÐDEYFIKERFI TIL ENDURNÝJUNAR)

1.   UMSÓKN UM ESB-GERÐARVIÐURKENNINGU

1.1.  Framleiðandi ökutækisins eða aðskildu tæknieiningarinnar, sem um ræðir, skal leggja fram umsókn um 
ESB-gerðarviðurkenningu sem aðskilin tæknieining skv. 1. og 2. mgr. 7. gr. tilskipunar 2007/46/EB að því 
er varðar hljóðdeyfikerfi til endurnýjunar, eða íhluti þess, sem ætlað er fyrir ökutæki í flokkum M1 og N1.

1.2.  Fyrirmynd að upplýsingaskjalinu er að finna í 1. viðbæti.

1.3.  Að beiðni viðkomandi tækniþjónustu skal umsækjandi leggja fram:

1.3.1.  tvö sýnishorn af kerfinu sem sótt hefur verið um ESB-gerðarviðurkenningu fyrir,

1.3.2.  hljóðdeyfikerfi af þeirri gerð sem upphaflega var í ökutækinu þegar ESB-gerðarviðurkenning var veitt,

1.3.3.  ökutæki sem er dæmigert fyrir gerðina sem á að setja kerfið í og uppfyllir skilyrðin í lið 2.1 í VI. viðauka,

1.3.4.  stakan hreyfil sem samsvarar þeirri gerð ökutækis sem lýst er hér að framan.

2.  MERKINGAR

2.4.1.  Hljóðdeyfikerfi til endurnýjunar eða íhlutir þess, að undanskildum tengibúnaði og rörum, skal merkt með:

2.4.1.1.  vörumerki eða viðskiptaheiti framleiðanda hljóðdeyfikerfisins til endurnýjunar og íhluta þess,

2.4.1.2.  verslunarheiti framleiðanda.

2.4.2.  Þessar merkingar skulu vera auðlæsilegar og óafmáanlegar, jafnvel þegar kerfið er fest á ökutækið.

3.  VEITING ESB-GERÐARVIÐURKENNINGAR

3.1. ESB-gerðarviðurkenning skal veitt skv. 3. mgr. 9. gr. og, ef við á, 4. mgr. 10. gr. tilskipunar 2007/46/EB, ef 
viðeigandi kröfum er fullnægt.

3.2.  Fyrirmynd að ESB-gerðarviðurkenningarvottorðinu er að finna í 2. viðbæti.

3.3.  Allar gerðir hljóðdeyfikerfa til endurnýjunar eða íhlutir þeirra, sem eru viðurkennd sem aðskildar 
tæknieiningar, skulu fá viðurkenningarnúmer í samræmi við VII. viðauka við tilskipun 2007/46/EB; 3. hluti 
gerðarviðurkenningarnúmersins skal sýna númer þessarar reglugerðar. Ef hljóðdeyfikerfi til endurnýjunar 
er ætlað til uppsetningar á gerðir ökutækja sem uppfylla aðeins viðmiðunarmörk 1. áfanga í III. viðauka, 
skal rittáknið „A“ þar að auki koma á eftir 3. hluta gerðarviðurkenningarnúmersins. Ef hljóðdeyfikerfi til 
endurnýjunar er ætlað til uppsetningar á gerðir ökutækja sem uppfylla aðeins viðmiðunarmörk 2. áfanga í 
III. viðauka, skal rittáknið „B“ koma á eftir 3. hluta gerðarviðurkenningarnúmersins. Ef hljóðdeyfikerfi til 
endurnýjunar er ætlað til uppsetningar á gerðir ökutækja sem uppfylla aðeins viðmiðunarmörk 3. áfanga í 
III. viðauka, skal rittáknið „C“ koma á eftir 3. hluta gerðarviðurkenningarnúmersins. Sama aðildarríki er 
óheimilt að úthluta annarri gerð hljóðdeyfikerfis til endurnýjunar eða íhlutum þess sama númeri.

4.  ESB-GERÐARVIÐURKENNINGARMERKI

4.1. Öll hljóðdeyfikerfi til endurnýjunar eða íhlutir þess, að undanskildum tengibúnaði og rörum, sem samrýmast 
gerð sem er viðurkennd samkvæmt þessari reglugerð skulu hafa ESB-gerðarviðurkenningarmerki.
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4.2.   ESB-gerðarviðurkenningarmerkið skal vera rétthyrningur utan um lágstafinn ,,e“ og skal auðkennisstafur/-
stafir eða -númer aðildarríkisins, sem veitti gerðarviðurkenninguna, fylgja:

„1“ fyrir Þýskaland

„2“ fyrir Frakkland

„3“ fyrir Ítalíu

„4“ fyrir Holland

„5“ fyrir Svíþjóð

„6“ fyrir Belgíu

„7“ fyrir Ungverjaland

„8“ fyrir Tékkland

„9“ fyrir Spán

„11“ fyrir Bretland

„12“ fyrir Austurríki

„13“ fyrir Lúxemborg

„17“ fyrir Finnland

„18“ fyrir Danmörku

„19“ fyrir Rúmeníu

„20“ fyrir Pólland

„21“ fyrir Portúgal

„23“ fyrir Grikkland

„24“ fyrir Írland

„25“ fyrir Króatíu

„26“ fyrir Slóveníu

„27“ fyrir Slóvakíu

„29“ fyrir Eistland

„32“ fyrir Lettland

„34“ fyrir Búlgaríu

„36“ fyrir Litháen

„49“ fyrir Kýpur

„50“ fyrir Möltu

,,Grunnviðurkenningarnúmerið“ sem er í 4. hluta gerðarviðurkenningarnúmersins sem um getur í 
VII. viðauka við tilskipun 2007/46/EB skal sett nálægt rétthyrningnum og þar fyrir framan tölustafirnir 
tveir sem gefa til kynna raðnúmer síðustu meiriháttar tæknibreytingar á þessari reglugerð þann dag sem 
gerðarviðurkenning var veitt. Að því er varðar þessa reglugerð í sinni upprunalegu mynd er raðnúmerið 
00. Enn fremur skal á undan þessu raðnúmeri koma rittáknið „A“ ef hljóðdeyfikerfi til endurnýjunar er 
ætlað til uppsetningar á gerðir ökutækja sem uppfylla aðeins viðmiðunarmörk 1. áfanga í III. viðauka, eða 
rittáknið „B“ ef hljóðdeyfikerfi til endurnýjunar er ætlað til uppsetningar á gerðir ökutækja sem uppfylla 
aðeins viðmiðunarmörk 2. áfanga í III. viðauka, eða rittáknið „C“ ef hljóðdeyfikerfi til endurnýjunar er ætlað 
til uppsetningar á gerðir ökutækja sem uppfylla aðeins viðmiðunarmörk 3. áfanga í III. viðauka.

4.3.   Merkið skal vera óafmáanlegt og vel læsilegt jafnvel þó hljóðdeyfikerfi til endurnýjunar eða íhlutir þess séu 
festir á ökutækið.
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4.4.   Fyrirmynd að ESB-gerðarviðurkenningarmerkinu er að finna í 3. viðbæti.

5.  FORSKRIFTIR

5.1. Almennar forskriftir

5.1.1.  Hljóðdeyfikerfi til endurnýjunar, eða íhlutir þess, skal hannað og smíðað þannig að hægt sé að setja það upp 
á þann hátt að tryggt sé að ökutækið uppfylli kröfur þessarar reglugerðar við venjuleg notkunarskilyrði, þrátt 
fyrir allan titring sem það getur orðið fyrir.

5.1.2.  Hljóðdeyfikerfi, eða íhlutir þess, skal hannað og smíðað þannig að hægt sé að setja það upp á þann hátt 
að það standist nægilega vel þau tæringaráhrif sem það verður fyrir, að teknu tilliti til notkunarskilyrða 
ökutækisins.

5.1.3.  Viðbótarforskriftir varðandi það að hægt sé að eiga við kerfin og útblásturs- eða hljóðdeyfikerfi með marga 
hami sem hægt er að stilla með handvirkum hætti

5.1.3.1.  Öll útblásturs- eða hljóðdeyfikerfi skulu smíðuð þannig að ekki sé auðvelt að fjarlægja hljóðdeyfipípur, 
úttakskeilur og aðra hluta sem gegna meginhlutverki sínu sem hluti af hljóðdeyfi-/þensluhólfi. Ef ekki 
verður komist hjá því að nota slíka hluti skal aðferðin við áfestingu þeirra vera þannig að ekki sé auðvelt að 
fjarlægja þá (t.d. með hefðbundnum snittuðum festingum) og skulu einnig festir þannig að séu þeir fjarlægðir 
valdi það varanlegum/óafturkræfum skemmdum á samstæðunni.

5.1.3.2.  Útblásturs- eða hljóðdeyfikerfi með marga starfræksluhami sem hægt er að stilla handvirkt skulu uppfylla 
allar kröfur í öllum starfræksluhömum. Skráð hljóðstig skal vera það sem fæst í þeim ham sem hefur hæsta 
hljóðstigið.

5.2.  Forskriftir varðandi hljóðstig

5.2.1.  Skilyrði við mælingu

5.2.1.1.  Framkvæma skal hávaðaprófun á hljóðdeyfikerfi og hljóðdeyfikerfi til endurnýjunar með sömu venjulegu 
hjólbörðum og skilgreindir eru í 2. mgr. reglugerðar efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 
117. Að beiðni framleiðanda skal ekki gera prófanirnar með hjólbörðum með sérstöku veggripi, hjólbörðum 
til sérstakra nota eða snjóhjólbörðum, eins og þeir eru skilgreindir í 2. mgr. reglugerðar efnahagsnefndar 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 117. Slíkir hjólbarðar gætu aukið hljóðstig ökutækisins eða haft 
dempandi áhrif á samanburð á hávaðaminnkun. Hjólbarðar mega vera notaðir en skulu uppfylla lagaskilyrði 
fyrir notkun í umferð.

5.2.2.  Hávaðaminnkun hljóðdeyfikerfis til endurnýjunar, eða íhluta þess, skal sannprófuð með aðferðunum sem 
lýst er í 1. lið II. viðauka. Hvað varðar beitingu á þessum lið skal einkum vísa í það breytingarstig þessarar 
reglugerðar sem var í gildi þegar nýja ökutækið fékk gerðarviðurkenningu.

a) Mælingar með ökutæki í gangi

 Þegar hljóðdeyfikerfi, eða íhlutir þess, er sett upp í ökutæki sem lýst er í lið 1.3.3 skulu hljóðstigin sem 
fást uppfylla eitt af eftirfarandi skilyrðum:

i.  mælt gildi (námundað að næstu heilu tölu) skal ekki fara meira en 1 dB(A) yfir gerðar viður-
kenningargildið sem fæst samkvæmt þessari reglugerð fyrir viðkomandi gerð ökutækis,

ii.  mælt gildi (áður en námundað er að næstu heilu tölu) skal ekki fara meira en 1 dB(A) yfir 
hávaðagildið sem mælt er (áður en námundað er að næstu heilu tölu) frá ökutækinu sem lýst er í 
lið 1.3.3, þegar það er búið hljóðdeyfikerfi sem samsvarar þeirri gerð sem sett var upp í ökutækinu 
þegar það var lagt fram til gerðarviðurkenningar samkvæmt þessari reglugerð.

  Þegar valinn er gagnkvæmur samanburður á hljóðdeyfikerfi til endurnýjunar og upphaflegu kerfi, vegna 
beitingar á lið 4.1.2.1.4.2 og/eða lið 4.1.2.2.1.2 í II. viðauka, er leyfilegt að skipta um gír í meiri hröðun og er 
notkun á raf- eða vélbúnaði til að koma í veg fyrir þessa gírskiptingu niður ekki skyldubundin. Ef hljóðstig 
prófunarökutækisins verður hærra en framleiðslusamræmisgildið við þessi skilyrði, mun tækniþjónustan 
ákveða hvort prófunarökutækið sé dæmigert.
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b)  Mælingar með kyrrstæðu ökutæki

 Þegar hljóðdeyfikerfi, eða íhlutir þess, er sett upp í ökutæki sem lýst er í lið 1.3.3 skulu hljóðstigin sem 
fást uppfylla eitt af eftirfarandi skilyrðum:

i.  mælt gildi (námundað að næstu heilu tölu) skal ekki fara meira en 2 dB(A) yfir gerðar viður-
kenningargildið sem fæst samkvæmt þessari reglugerð fyrir viðkomandi gerð ökutækis,

ii.  mælt gildi (áður en námundað er að næstu heilu tölu) skal ekki fara meira en 2 dB(A) yfir 
hávaðagildið sem mælt er (áður en námundað er að næstu heilu tölu) frá ökutækinu sem lýst er í 
lið 1.3.3, þegar það er búið hljóðdeyfikerfi sem samsvarar þeirri gerð sem sett var upp í ökutækinu 
þegar það var lagt fram til gerðarviðurkenningar samkvæmt þessari reglugerð.

5.2.3.  Til viðbótar við kröfurnar í II. viðauka skulu öll hljóðdeyfikerfi til endurnýjunar, eða íhlutir þeirra, uppfylla 
viðeigandi forskriftir í VII. viðauka. Kröfur VII. viðauka og forskriftirnar í liðum 5.2.3.1 til 5.2.3.3 í þessum 
viðauka gilda ekki fyrir hljóðdeyfikerfi til endurnýjunar sem ætluð eru fyrir gerðir ökutækja sem samþykktar 
eru í samræmi við tilskipun 70/157/EBE.

5.2.3.1.  Ef hljóðdeyfikerfi til endurnýjunar, eða íhlutir þess, eru kerfi eða íhlutir með breytilegum rúmfræðieiginleikum, 
skal framleiðandinn gefa yfirlýsingu, í umsókn um gerðarviðurkenningu, í samræmi við viðbætinn við 
VII. viðauka, um það að gerð hljóðdeyfikerfis sem viðurkenna á sé í samræmi við kröfurnar í lið 5.2.3 í 
þessum viðauka. Viðurkenningaryfirvald getur farið fram á allar viðeigandi prófanir til að sannprófa að gerð 
hljóðdeyfikerfis samræmist viðbótarákvæðunum um hljóðmengun.

5.2.3.2.  Ef hljóðdeyfikerfi til endurnýjunar, eða íhlutir þess, eru ekki kerfi eða íhlutir með breytilegum rúmfræði-
eiginleikum, er nóg að framleiðandinn gefi yfirlýsingu, í umsókn um gerðarviðurkenningu, í samræmi við 
viðbætinn við VII. viðauka, um það að gerð hljóðdeyfikerfis sem viðurkenna á sé í samræmi við kröfurnar í 
lið 5.2.3 í þessum viðauka.

5.2.3.3.  Samræmisyfirlýsing skal vera svohljóðandi: „(Nafn framleiðanda) staðfestir að hljóðdeyfikerfi af þessari 
gerð uppfyllir kröfurnar í lið 5.2.3 í IX. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 540/2014. (Nafn framleiðanda) 
staðfestir þetta í góðri trú eftir að hafa framkvæmt viðeigandi verkfræðilegt mat á hljóðmengun á viðeigandi 
bili vinnsluskilyrða.“

5.3.   Mælingar á vinnslu ökutækja

5.3.1.  Hljóðdeyfikerfi til endurnýjunar, eða íhlutir þess, skulu vera þannig að tryggt sé að vinnsla ökutækis sé 
sambærileg þeirri sem náðist með upphaflegu hljóðdeyfikerfi eða íhlutum þess.

5.3.2.  Hljóðdeyfikerfi til endurnýjunar eða, háð vali framleiðanda, íhlutir þess kerfis, skal borið saman við 
upphaflegt hljóðdeyfikerfi, eða íhluti þess, sem einnig er nýtt, og skulu þau sett upp hvert á eftir öðru á 
ökutækið sem nefnt er í lið 1.3.3.

5.3.3.  Sannprófun skal gerð með því að mæla bakþrýsting samkvæmt lið 5.3.4.

  Gildið sem mælt er með hljóðdeyfikerfi til endurnýjunar skal ekki fara yfir gildið sem mælt er með upphaflega 
hljóðdeyfikerfinu um meira en 25% við þau skilyrði sem um getur hér á eftir.

5.3.4.  Prófunaraðferð

5.3.4.1.  Prófunaraðferð með hreyfli

  Mælingar skulu gerðar á hreyflinum sem um getur í lið 1.3.4 tengdum við aflmæli. Bekkurinn skal stilltur 
þannig að snúningshraði (S) sem er samsvarandi hámarksnafnafli hreyfilsins fáist með fullri eldsneytisgjöf.

  Í 5. viðbæti er tilgreind sú fjarlægð frá útblástursgrein sem þrýstiloki skal staðsettur í til mælingar á 
bakþrýstingi.
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5.3.4.2.  Prófunaraðferð með ökutæki

  Mælingar skulu gerðar á ökutækinu sem um getur í lið 1.3.3. Prófunin skal annað hvort gerð á vegi eða á 
aflmæli með kefli.

  Hreyfilinn skal látinn starfa við þannig álag að snúningshraði (S) sem er samsvarandi hámarksnafnafli 
hreyfilsins fáist með fullri eldsneytisgjöf.

  Í 5. viðbæti er tilgreind sú fjarlægð frá útblástursgrein sem þrýstiloki skal staðsettur í til mælingar á 
bakþrýstingi.

5.4.   Viðbótarforskriftir að því er varðar hljóðdeyfikerfi til endurnýjunar, eða íhluti þeirra, sem innihalda 
hljóðgleypin trefjaefni

5.4.1.  Almenn ákvæði

  Aðeins má nota hljóðgleypin trefjaefni í hljóðdeyfikerfi eða íhluti þeirra, ef einhver eftirfarandi skilyrða eru 
uppfyllt:

a)  útblástursloft kemst ekki í snertingu við trefjaefnin,

b)  hljóðdeyfikerfi, eða íhlutir þess, tilheyra sama hönnunarhóp og kerfi eða íhlutir sem búið er að sýna 
fram á að ekki spillist, á meðan á ESB-gerðarviðurkenningarferli stendur í samræmi við kröfur þessarar 
reglugerðar fyrir aðra gerð ökutækis.

  Nema eitt af þessum skilyrðum sé uppfyllt skal heildstætt hljóðdeyfikerfi, eða íhlutir þess, gangast undir 
hefðbundna prófun með einni af þeim þremur uppsetningum og aðferðum sem lýst er hér á eftir.

  Að því er varðar b-lið fyrstu undirgreinar skal líta svo á að hópur hljóðdeyfikerfa, eða íhluta hljóðdeyfikerfa, 
tilheyri sama hönnunarhóp þegar öll eftirfarandi einkenni eru eins:

a)  nettógasstreymi útblástursloftsins í gegnum gleypna trefjaefnið þegar það er í snertingu við það efni,

b)  gerð trefja,

c)  forskriftir bindiefna, eftir atvikum,

d)  meðalmál trefja,

e)  lágmarksrúmþyngd efnis í lausri vigt, í kg/m3,

f)  hámarkssnertiflötur á milli gasstreymis og gleypna efnisins,

5.4.1.1.  Samfelld starfræksla á vegi í 10000 km.

5.4.1.1.1.  Af þessari starfrækslu skulu 50 ± 20% samanstanda af akstri í þéttbýli og afgangurinn skal vera langkeyrsla 
á miklum hraða. Samsvarandi áætlun á prófunarbraut getur komið í stað samfelldrar starfrækslu á vegi.

  Skipta skal á milli hraðasviðanna tveggja a.m.k. tvisvar.

  Prófunaráætlunin í heild sinni skal fela í sér a.m.k. 10 hlé sem vara í a.m.k. þrjár klukkustundir til að líkja 
eftir áhrifum kælingar og rakaþéttingar sem kann að eiga sér stað.

5.4.1.2.  Prófun á prófunarbekk

5.4.1.2.1.  Setja skal hljóðdeyfikerfi, eða íhluti þess, í ökutækið sem um getur í lið 1.3.3 eða á hreyfilinn sem um getur í 
lið 1.3.4 með notkun staðlaðra hluta og með því að fylgja leiðbeiningum framleiðanda. Í fyrra tilfellinu skal 
ökutækið sett á aflmæli með kefli. Í seinna tilfellinu skal hreyfillinn tengdur við aflmæli.
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5.4.1.2.2.  Prófunin skal framkvæmd á sex tímabilum sem vara í sex klukkustundir hvert með a.m.k. 12 klst. hléum á 
milli tímabila til að líkja eftir áhrifum kælingar og rakaþéttingar sem kann að eiga sér stað.

5.4.1.2.3.  Á meðan á hverju sex klukkustunda tímabili stendur skal hreyfillinn látinn ganga við eftirfarandi skilyrði 
hvert á eftir öðru:

a)  fimm mínútur í lausagangi,

b)  eina klukkustund við fjórðungsálag á þremur fjórðu af hámarksnafnhraða (S),

c)  eina klukkustund við helmingsálag á þremur fjórðu af hámarksnafnhraða (S),

d)  tíu mínútur við fullt álag á þremur fjórðu af hámarksnafnhraða (S),

e)  fimmtán mínútur við helmingsálag á hámarksnafnhraða (S),

f)  þrjátíu mínútur við fjórðungsálag á hámarksnafnhraða (S).

  Sérhvert tímabil skal samanstanda af tveimur prófunum og hvor þeirra af skilyrðunum í a- til f-lið í röð.

5.4.1.2.4.  Á meðan á prófun stendur skal ekki kæla hljóðdeyfikerfið, eða íhluti þess, með tilbúnu þrýstiloftstreymi sem 
líkir eftir venjulegu loftstreymi umhverfis ökutækið.

  Að beiðni framleiðanda má þó kæla hljóðdeyfikerfi eða íhluti þess til að ekki verði farið yfir það hitastig sem  
mælist við inntak þess þegar ökutækinu er ekið á hámarkshraða.

5.4.1.3.  Sveifluprófun

5.4.1.3.1.  Hljóðdeyfikerfi, eða íhlutir þess, skal sett upp í ökutæki sem um getur í lið 1.3.3 eða á hreyfil sem um getur 
í lið 1.3.4. Í fyrra tilfellinu skal ökutæki sett á aflmæli með kefli og í seinna tilfellinu skal hreyfill settur upp 
á aflmæli.

5.4.1.3.2.  Prófunartæki, sem ítarleg skýringarmynd er af á mynd 1 í viðbæti við IV. viðauka, skal sett upp við úttak 
hljóðdeyfikerfisins. Allur annar búnaður sem gefur jafngildar niðurstöður skal álitinn ásættanlegur.

5.4.1.3.3.  Prófunartækið skal stillt þannig að streymi útblásturslofts sé til skiptis rofið og því komið á aftur með 
hraðvirkum loka 2500 sinnum.

5.4.1.3.4.  Lokinn skal opnast þegar bakþrýstingur útblástursloftsins, sem mældur er a.m.k. 100 mm neðan við 
inntaksflansinn, nær á milli 35 og 40 kPa. Hann skal lokast þegar þessi þrýstingur víkur í mesta lagi 10% frá 
stöðuga gildinu sem fæst þegar lokinn er opinn.

5.4.1.3.5.  Stilla skal tímarofann fyrir þann tíma sem þrýstingur útblástursloftsins varir skv. ákvæðunum sem mælt er 
fyrir um í lið 5.4.1.3.4.

5.4.1.3.6.  Snúningshraði skal vera 75% af þeim hraða (S) sem hreyfillinn skilar hámarksafli við.

5.4.1.3.7.  Aflið sem aflmælirinn sýnir skal vera 50% af afli með fullri eldsneytisgjöf mælt við 75% af snúningshraða 
(S).

5.4.1.3.8.  Öll afrennslisgöt skulu lokuð á meðan á prófuninni stendur.

5.4.1.3.9.  Ljúka skal allri prófuninni á 48 klukkustundum. Heimilt er að hafa eitt kælingartímabil eftir hverja 
klukkustund, ef þörf er á.

5.4.1.3.10.  Að þessari meðhöndlun lokinni er hljóðstig athugað skv. lið 5.2.

6.   RÝMKUN ESB-GERÐARVIÐURKENNINGAR

  Framleiðandi hljóðdeyfikerfis eða fulltrúi hans getur sótt um rýmkun á viðurkenningu svo hún taki til annarra 
gerða ökutækja til þeirrar stjórnsýslustofnunar sem veitti ESB-gerðarviðurkenningu fyrir hljóðdeyfikerfið 
fyrir eina eða fleiri gerðir ökutækja.
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  Aðferðin er sú sem sett er fram í 1. lið. Tilkynna skal aðildarríkjum um rýmkun á ESB-gerðarviðurkenningu 
(eða synjun um hana) í samræmi við málsmeðferðina sem tilgreind er í tilskipun 2007/46/EB.

7.   BREYTING Á GERÐ HLJÓÐDEYFIKERFIS

  Ákvæði 13. til 16. gr. og 4. mgr. 17. gr. tilskipunar 2007/46/EB gilda þegar gerðar eru breytingar á gerð sem 
er viðurkennd samkvæmt þessari reglugerð.

8.   FRAMLEIÐSLUSAMRÆMI

8.1.   Ráðstafanir til að tryggja framleiðslusamræmi skulu gerðar í samræmi við ákvæði 12. gr. tilskipunar 
2007/46/EB.

8.2.   Sérákvæði:

8.2.1.  Prófanirnar, sem vísað er til í lið 2.3.5. í X. viðauka við tilskipun 2007/46/EB, eru hinar sömu og mælt er 
fyrir um í XI. viðauka við þessa reglugerð.

8.2.2.  Það eftirlit sem vísað er til í 3. lið í X. viðauka við tilskipun 2007/46/EB skal venjulega fara fram annað hvert 
ár.

9.   UPPLÝSINGAR SEM ÆTLAÐAR ERU NOTENDUM OG FYRIR TÆKNISKOÐUN

9.1.   Hverju hljóðdeyfikerfi til endurnýjunar skal fylgja pappírsskjal sem framleiðandi hljóðdeyfikerfis til 
endurnýjunar eða fulltrúi hans gefur út. Pappírsskjalið skal innihalda a.m.k. eftirfarandi upplýsingar:

a)  ESB-gerðarviðurkenningarnúmer hljóðdeyfikerfis til endurnýjunar (sleppa má 5. hluta sem gefur til 
kynna númer rýmkunar á gerðarviðurkenningunni),

b)  ESB-gerðarviðurkenningarmerki,

c)  tegund (viðskiptaheiti framleiðanda),

d)  gerð og verslunarheiti og/eða hlutanúmer,

e)  heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda,

f)  nafn og heimilisfang fulltrúa framleiðandans (ef einhver):

g) gögn um ökutækið sem hljóðdeyfikerfi til endurnýjunar er ætlað fyrir:

i.  tegund,

ii.  gerð,

iii.  gerðarviðurkenningarnúmer,

iv.  hreyfilkóði,

v.  hámarkshreyfilafl,

vi.  gerð gírskiptingar,

vii.  allar takmarkanir varðandi ökutæki sem hægt er að setja kerfið upp í,

viii.  hljóðstig fyrir ökutæki á hreyfingu í dB(A) og hljóðstig kyrrstæðs ökutækis í dB(A) við mín–1 (ef 
það víkur frá gildum í gerðarviðurkenningu ökutækis),

h) leiðbeiningar um uppsetningu.

9.2.   Ef pappírsskjalið sem um getur í lið 9.1 samanstendur af fleiri en einu blaði skulu öll blöðin a.m.k. hafa 
tilvísun í ESB-gerðarviðurkenningarnúmerið.

9.3.   Veita má upplýsingarnar varðandi g- og h-lið liðar 9.1 á vefsetri framleiðanda ef veffangið er tilgreint á 
pappírsskjalinu.

__________
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1. viðbætir

Upplýsingaskjal nr. ... að því er varðar ESB-gerðarviðurkenningu sem aðskilin tæknieining fyrir hljóðdeyfikerfi 
til endurnýjunar fyrir vélknúin ökutæki (reglugerð (ESB) nr. 540/2014)

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.

0.   Almenn ákvæði

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

0.2.   Gerð og almennt/almenn verslunarheiti: ..................................................................................................................

0.3.  Gerðarauðkenni, ef slíkt er á aðskildu tæknieiningunni (b): .....................................................................................

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

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

0.7.   Staðsetning og aðferð við að festa ESB-gerðarviðurkenningarmerkið á, ef um er að ræða íhluti og aðskildar 
tæknieiningar: ...........................................................................................................................................................

0.8.   Heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja: .........................................................................................

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

1.   Lýsing á ökutækinu sem búnaðurinn á að fara á (ef setja á búnaðinn á fleiri en eina gerð ökutækis skal veita 
upplýsingar samkvæmt þessum lið fyrir hverja þá gerð sem um ræðir)

1.1.  Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda): ......................................................................................................................

1.2.   Gerð og almennt/almenn verslunarheiti: ..................................................................................................................

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

1.4.   Ökutækjaflokkur: ......................................................................................................................................................

1.5.   ESB-gerðarviðurkenningarnúmer fullbúins ökutækis: .............................................................................................

1.6.  Fullbúinn hreyfill: .....................................................................................................................................................

1.6.1.  Framleiðandi hreyfils: ...............................................................................................................................................

1.6.2.  Hreyfilkóði framleiðanda:.........................................................................................................................................

1.6.3.  Hámarksnettóafl (g): … kW við … mín-1 eða samfellt hámarksnafnafl (rafmagnshreyfils): … kW

1.6.4.  Forþjappa eða -þjöppur: upprunalegur hlutur eða gerð og merking (1): ...................................................................

1.6.5.  Loftsía: upprunalegur hlutur eða gerð og merking (1): .............................................................................................

1.6.6.  Inntakshljóðdeyfir eða -deyfar: upprunalegur hlutur eða gerð og merking (1): ........................................................

_____________

(b) Ef í gerðarauðkenni eru rittákn sem varða ekki lýsingu á gerð ökutækis sem þetta gerðarviðurkenningarvottorð nær til skal í stað 
rittáknanna í upplýsingaskjölum setja táknið: „?“ (t.d. ABC??123??).

(1) Strika skal yfir það sem ekki á við.
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1.6.7.  Útblásturshljóðdeyfir eða -deyfar: upprunalegir hlutir eða gerð og merking (1): .....................................................

1.6.8.  Hvati: upprunalegur hlutur eða gerð og merking (1): ...............................................................................................

1.6.9.  Agnasía eða -síur: upprunalegur hlutur eða gerð og merking (1): ............................................................................

1.7.   Gírkassi

1.7.1.  Gerð (beinskipting, vökvaskipting, rafskipting o.s.frv.): ..........................................................................................

1.8.   Búnaður óháður hreyfli sem hannaður er til að draga úr hávaða: upprunalegur hlutur og lýsing (1): ......................

1.9.   Hljóðstigsmælingar:

  ökutæki á hreyfingu: ... dB(A), jafn hraði fyrir hröðun ... km/klst.,

  kyrrstætt ökutæki dB(A), við ... mín-1

1.10.   Gildi bakþrýstingsins: … Pa

1.11.   Takmarkanir er varða notkun og ísetningu: ..............................................................................................................

2.   Athugasemdir: ..........................................................................................................................................................

3.   Lýsing á búnaðinum

3.1.  Lýsing á hljóðdeyfikerfi til endurnýjunar þar sem fram kemur afstaða hvers íhlutar kerfisins auk leiðbeininga um 
áfestingu:

3.2.   Nákvæm teikning af hverjum íhlut þannig að auðvelt sé að finna og þekkja hann og upplýsingar um efni sem eru 
notuð. Á þessum teikningum skal koma fram hvar festa skuli lögboðið ESB-gerðarviðurkenningarmerki.

Dagsetning: ..........................................................................................................................................................................

Undirskrift: ...........................................................................................................................................................................

Staða innan fyrirtækis: .........................................................................................................................................................

___________

(1) Strika skal yfir það sem ekki á við.
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(1) Strika skal yfir það sem ekki á við.
(2) Ef í gerðarauðkenni eru rittákn sem varða ekki lýsingu á gerð ökutækis sem þetta gerðarviðurkenningarvottorð nær til skal í stað 

rittáknanna í upplýsingaskjölum setja táknið: „?“ (t.d. ABC??123??).
(3) Eins og hann er skilgreindur í II. viðauka A við tilskipun 2007/46/EB.

2. viðbætir

FYRIRMYND

ESB-gerðarviðurkenningarvottorð

(hámarksstærð: A4 (210 × 297 mm))

Stimpill gerðarviðurkenningaryfirvalds

Tilkynning um:

— gerðarviðurkenningu (1)

— rýmkun gerðarviðurkenningar (1)

— synjun gerðarviðurkenningar (1)

— afturköllun gerðarviðurkenningar (1)

sem aðskilin tæknieining fyrir gerð hljóðdeyfikerfis að því er varðar reglugerð (ESB) nr. 540/2014

Gerðarviðurkenningarnúmer: ...............................................................................................................................................

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

I. ÞÁTTUR

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

0.2.   Gerð og almennt/almenn verslunarheiti: ..................................................................................................................

0.3.   Gerðarauðkenni, ef það kemur fram á aðskildu tæknieiningunni (2): ......................................................................

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

0.4.   Ökutækjaflokkur (3): .................................................................................................................................................

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

0.7.   Staðsetning og aðferð við að festa ESB-gerðarviðurkenningarmerkið á, ef um er að ræða íhluti og aðskildar 
tæknieiningar: ...........................................................................................................................................................

0.8.   Heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja: .........................................................................................

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

II. ÞÁTTUR

1.  Frekari upplýsingar (ef við á): Sjá viðbót.

2.  Tækniþjónusta sem annast prófanirnar: ........................................................................................................................

3.  Dagsetning prófunarskýrslu: .........................................................................................................................................

4.  Númer prófunarskýrslu: ................................................................................................................................................
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6.  Staður: ...........................................................................................................................................................................

7.  Dagsetning: ...................................................................................................................................................................

8.  Undirskrift: ....................................................................................................................................................................

9.  Meðfylgjandi er atriðaskrá með upplýsingasafni, sem viðurkenningaryfirvöld varðveita, en það má fá afhent sé þess 
óskað.

Fylgiskjöl: Upplýsingasafn

Prófunarskýrsla

____________
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Viðbót

við ESB-gerðarviðurkenningarvottorð nr. ...

1.   Viðbótarupplýsingar

1.1.  Lýsing á ökutækinu sem búnaðurinn á að fara á (ef setja á búnaðinn á fleiri en eina gerð ökutækis skal veita 
upplýsingar samkvæmt þessum lið fyrir hverja þá gerð sem um ræðir)

1.1.1.  Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda): ......................................................................................................................

1.1.2.  Gerð og almennt/almenn verslunarheiti: ..................................................................................................................

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

1.1.4.  Ökutækjaflokkur: ......................................................................................................................................................

1.1.5.  ESB-gerðarviðurkenningarnúmer fullbúins ökutækis: .............................................................................................

1.2.   Fullbúinn hreyfill:

1.2.1.  Framleiðandi hreyfils: ...............................................................................................................................................

1.2.2.  Hreyfilkóði framleiðanda:.........................................................................................................................................

1.2.3.  Hámarksnettóafl (g): … kW við … mín-1 eða samfellt hámarksnafnafl (rafmagnshreyfils) … kW ()

2.   Niðurstaða prófunar

2.1.  Hljóðstig ökutækis á ferð: … dB(A)

2.2.   Hljóðstig kyrrstæðs ökutækis: ... dB(A), við ... mín-1

2.3.   Gildi bakþrýstingsins: … Pa

3.   Athugasemdir: ..........................................................................................................................................................

____________
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3. viðbætir

Fyrirmynd að ESB-gerðarviðurkenningarmerki

Hljóðdeyfikerfi, eða íhlutir þess, með ESB-gerðarviðurkenningarmerkinu hér að ofan er búnaður sem hefur verið 
viðurkenndur á Spáni (e 9) samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 540/2014 undir grunnviðurkenningarnúmerinu 0148, og er í 
samræmi við viðmiðunarmörk 2. áfanga í III. viðauka við þá reglugerð.

Tölustafirnir eru aðeins til leiðbeiningar.

___________
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4. viðbætir

Prófunartæki

1. Inntaksflans eða múffa — tenging við enda heildstæðs hljóðdeyfikerfis sem prófa skal.

2. Stilliloki (handvirkur).

3. Jöfnunargeymir milli 35 til 40 l.

4. Þrýstirofi 5 kPa til 250 kPa — til að opna hraðvirka lokann í nr. 7.

5. Tímarofi — til að loka hraðvirka lokanum í nr. 7.

6. Sveifluteljari.

7. Hraðvirkur loki —  t.d. útblásturshemlakerfisloki sem er 60 mm í þvermál, stjórnað er með þrýstiloftstrokk með 
frálagi upp á 120 N við 400 kPa. Svörunartími skal hvorki við opnun né lokun fara yfir 0,5 s.

8. Frásog fyrir útblástursloft.

9. Slöngubarki.

10. Þrýstimælir.

___________
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5. viðbætir

Mælipunktar — bakþrýstingur

Dæmi um mögulega mælipunkta fyrir prófun á þrýstingstapi. Tilgreina skal nákvæman mælipunkt í prófunarskýrslu. 
Hann skal vera á svæði þar sem gasflæði er reglulegt.

1.  Mynd 1

 Eitt rör

2. ......
Mynd 2

 Rör sem er tvöfalt að hluta til 1

1 
Ef það er ekki mögulegt, sjá mynd 3.

3.  Mynd 3

 Tvöfalt rör

2 Tveir mælipunktar, ein mæling.

__________
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X. VIÐAUKI

EFTIRLIT MEÐ FRAMLEIÐSLUSAMRÆMI HLJÓÐDEYFIKERFA TIL ENDURNÝJUNAR SEM 
AÐSKILINNA TÆKNIEININGA

1.  ALMENN ÁKVÆÐI

 Þessar kröfur eru í samræmi við prófunina sem gera skal til að hafa eftirlit með framleiðslusamræmi í samræmi við 
8. lið IX. viðauka.

2.  PRÓFUN OG VERKLAGSREGLUR

 Prófunaraðferðir, mælitæki og túlkun á niðurstöðum skulu vera þær sem lýst er í 5. lið IX. viðauka. Hljóðdeyfikerfi 
til endurnýjunar, eða íhlutir þess, sem verið er að prófa skal gangast undir prófunina sem lýst er í liðum 5.2, 5.3 og 
5.4 í IX. viðauka.

3.  VAL Á SÝNUM OG MAT Á NIÐURSTÖÐUM

3.1. Velja skal eitt hljóðdeyfikerfi eða íhluti þess fyrir prófanirnar í 2. lið. Ef niðurstöðurnar úr prófununum uppfylla 
kröfurnar um framleiðslusamræmi í lið 8.1 í IX. viðauka skal litið svo á að hljóðdeyfikerfið eða íhlutir þess uppfylli 
kröfur um framleiðslusamræmi.

3.2.  Ef niðurstöður úr einni prófun eru ekki í samræmi við kröfurnar um framleiðslusamræmi í lið 8.1 í IX. viðauka skal 
til viðbótar prófa tvö hljóðdeyfikerfi, eða íhluti þeirra, af sömu gerð, samkvæmt 2. lið þessa viðauka.

3.3.  Ef niðurstöðurnar úr prófununum á öðru eða þriðja hljóðdeyfikerfinu, eða íhlutum þess, uppfylla kröfurnar um 
framleiðslusamræmi í lið 8.1 í IX. viðauka, telst sú gerð hljóðdeyfikerfis, eða íhlutir þess, uppfylla kröfur um 
framleiðslusamræmi.

3.4.  Ef niðurstöðurnar úr einni af prófunum á öðru eða þriðja hljóðdeyfikerfinu, eða íhlutum þess, uppfylla ekki 
kröfurnar um framleiðslusamræmi í lið 8.1 í IX. viðauka, telst sú gerð hljóðdeyfikerfis, eða íhlutir þess, ekki 
uppfylla kröfur þessarar reglugerðar og framleiðandinn skal grípa til allra nauðsynlegra ráðstafana til að koma 
þessu samræmi á aftur.

____________
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XI. VIÐAUKI

BREYTINGAR Á TILSKIPUN 2007/46/EB

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

A-hluti

1.  Ákvæðum IV. viðauka er breytt sem hér segir:

a)  eftirfarandi lína bætist við í töflunni í I. hluta:

L Viðfangsefni Stjórnvalds-
fyrirmæli

Gildissvið

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

„1A Hljóðstig Reglugerð (ESB) 
nr. 540/2014

X X X X X X“

b)  eftirfarandi lína bætist við í töflu 1 í 1. viðbæti við I. hluta:

L Viðfangsefni Stjórnvaldsfyrirmæli Sértæk atriði Gildissvið og sértækar 
kröfur

„1A Hljóðstig Reglugerð (ESB) nr. 
540/2014

A“

c)  eftirfarandi lína bætist við í töflu 2 í 1. viðbæti við I. hluta:

L Viðfangsefni Stjórnvaldsfyrirmæli Sértæk atriði Gildissvið og sértækar 
kröfur

„1A Hljóðstig Reglugerð (ESB) nr. 
540/2014

A“

2.  Í VI. viðauka bætist eftirfarandi lína við töfluna í viðbætinum við fyrirmynd A:

L Viðfangsefni Tilvísun í 
stjórnvaldsfyrirmæli

Eins og henni var breytt 
með: Gildir um útgáfur

„1A Hljóðstig Reglugerð (ESB) nr. 
540/2014“

3.  Ákvæðum XI. viðauka er breytt sem hér segir:

a)  í 1. viðbæti skal eftirfarandi lína bætast inn í töfluna:

L Viðfangsefni Tilvísun í stjórn-
valdsfyrirmæli M1 ≤ 2500 (1) kg M1 > 2500 (1) kg M2 M3

„1A Hljóðstig Reglugerð (ESB) 
nr. 540/2014

H G+H G+H G+H“

b)  í 2. viðbæti skal eftirfarandi lína bætast inn í töfluna:

L Viðfangsefni Tilvísun í stjórn-
valdsfyrirmæli M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

„1A Hljóðstig Reglugerð 
(ESB) nr. 
540/2014

X X X X X X“
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c)  í 3. viðbæti skal eftirfarandi lína bætast inn í töfluna:

L Viðfangsefni Tilvísun í stjórnvaldsfyrirmæli M1

„1A Hljóðstig Reglugerð (ESB) nr. 540/2014 X“

d)  í 4. viðbæti skal eftirfarandi lína bætast inn í töfluna:

L Viðfangsefni Tilvísun í stjórn-
valdsfyrirmæli M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

„1A Hljóðstig Reglugerð 
(ESB) nr. 
540/2014

H H H H H“

e)  í 5. viðbæti skal eftirfarandi lína bætast inn í töfluna:

L Viðfangsefni Tilvísun í stjórnvaldsfyrirmæli Færanlegir kranar í flokki N 3

„1A Hljóðstig Reglugerð (ESB) nr. 540/2014 T“

B-hluti

1.  Ákvæðum IV. viðauka er breytt sem hér segir:

a)  Liður 1 í töflunni í I. hluta falli brott,

b)  Liður 1 í töflu 1 í 1. viðbæti við I. hluta falli brott,

c)  Liður 1 í töflu 2 í 1. viðbæti við I. hluta falli brott,

d)  Liður 1 í töflunni í II. hluta falli brott.

2.  Liður 1 í töflunni í viðbætinum við fyrirmynd A í VI. viðauka falli brott.

3.  Ákvæðum XI. viðauka er breytt sem hér segir:

a)  Liður 1 í töflunni í 1. viðbæti falli brott,

b)  Liður 1 í töflunni í 2. viðbæti falli brott,

c)  Liður 1 í töflunni í 3. viðbæti falli brott,

d)  Liður 1 í töflunni í 4. viðbæti falli brott,

e)  Liður 1 í töflunni í 5. viðbæti falli brott.

_____________
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XII. VIÐAUKI

SAMSVÖRUNARTAFLA

Tilskipun 70/157/EBE Þessi reglugerð

1. gr. —

2. gr. 1. og 4. mgr. 2. gr.

2. gr. a 3. og 4. mgr. 4. gr.

3. gr. —

4. gr. —

5. gr. —

1. liður I. viðauka 1. liður I. viðauka

3. liður I. viðauka 2. liður I. viðauka

4. liður I. viðauka 3. liður I. viðauka

5. liður I. viðauka 4. liður I. viðauka

6. liður I. viðauka 5. liður I. viðauka

1. viðbætir I. viðauka 1. viðbætir I. viðauka

2. viðbætir I. viðauka 2. viðbætir I. viðauka

2. liður I. viðauka III. viðauki

1., 2., 3. og 4. liður II. viðauka 1., 2., 3. og 4. liður IX. viðauka

5. og 6. liður II. viðauka 7. og 8. liður IX. viðauka

1. viðbætir II. viðauka 1. viðbætir IX. viðauka

2. viðbætir II. viðauka 2. viðbætir IX. viðauka

3. viðbætir II. viðauka 3. viðbætir IX. viðauka

III. viðauki —




