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                              TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2003/97/EB                  2007/EES/26/11 

frá 10. nóvember 2003 

um samræmingu laga aðildarríkjanna um gerðarviðurkenningu á búnaði til að auka 
sjónsvið og ökutækjum með slíkum búnaði, um breytingu á tilskipun 70/156/EBE og 

niðurfellingu á tilskipun 71/127/EBE (*) 

 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
95. gr., 

 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1), 
 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópubandalaganna (2), 

 

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
251. gr. sáttmálans (3), 

 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

 

1) Tilskipun ráðsins 71/127/EBE frá 1. mars 1971 um 
samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi baksýnis-
spegla á vélknúnum ökutækjum (4) var samþykkt sem 
ein sértilskipana sem fjalla um EB-gerðarviðurkenn-
ingaraðferðina sem mælt var fyrir um í tilskipun 
ráðsins 70/156/EBE frá 6. febrúar 1970 um samræm-
ingu laga aðildarríkjanna um gerðarviðurkenningu á 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB 25, 29.1.2004, bls. 1. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 122/2004, 24. 
september 2004 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 12, 10.3.2005, bls. 12. 

(1) Stjtíð. EB C 126 E, 28.5.2002, bls. 225. 
(2) Stjtíð. EB C 149, 21.6.2002, bls. 5. 
(3)  Álit Evrópuþingsins frá 9. apríl 2002 (Stjtíð. ESB C 127 E, 29.5.2003, 

bls. 25, sameiginleg afstaða ráðsins frá 8. apríl 2003 (Stjtíð. ESB C 214 
E, 9.9.2003, bls. 7), afstaða Evrópuþingsins frá 1. júlí 2003 (hefur enn 
ekki verið birt í Stjórnartíðindum ESB) og ákvörðun ráðsins frá 
20. október 2003. 

(4) Stjtíð. EB L 68, 22.3.1971, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 
aðildarlögunum frá 1994. 

vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra (5). Af 
því leiðir að ákvæðin, sem mælt er fyrir um í tilskipun 
70/156/EBE og varða kerfi, íhluti og aðskildar 
tæknieiningar í ökutækjum, gilda um tilskipun 
71/127/EBE. 

2) Gildandi ákvæði, einkum þegar um er að ræða flokka 
N2, N3, M2 og M3, hafa reynst ófullnægjandi að því er 
varðar sjónsvið til hliðar við, fram fyrir og aftur fyrir 
ökutækið. Nauðsynlegt er að kveða á um víðara 
sjónsvið svo að ráða megi bót á þessum annmarka. 

3) Í ljósi fenginnar reynslu og nýjustu tæknikunnáttu er 
nú unnt að útfæra nánar vissar kröfur í tilskipun 
71/127/EBE í því augnamiði að bæta umferðaröryggi 
og gera kleift að nota tækni sem kemur til viðbótar 
við notkun spegla. 

4) Hyggilegt er, með tilliti til eðlis og fjölda þeirra 
breytinga sem gera þarf á núgildandi kröfum, að fella 
úr gildi tilskipun 71/127/EBE og setja þessa tilskipun 
í hennar stað. Þar eð kveðið er á um aðferðir við 
gerðarviðurkenningu og aðferðir við að tryggja sam-
ræmi framleiðslu í tilskipun 70/156/EBE er óþarft að 
endurtaka þær í þessari tilskipun. 

________________  

(5) Stjtíð. EB L 42, 23.2.1970, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 
reglugerð EB nr. 807/2003 (Stjtíð. ESB L 122, 16.5.2003, bls. 36). 
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5) Breyta ber viðaukunum við tilskipun 70/156/EBE til 

samræmis við þetta. 

 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

 

1. gr. 

 

Markmiðið með þessari tilskipun er að samræma reglur um 
gerðarviðurkenningu á búnaði til að auka sjónsvið og á öku-
tækjum með slíkum búnaði. 

 

Reglurnar er að finna í viðaukunum við þessa tilskipun. 

 

Í þessari tilskipun merkir ,,ökutæki“ öll vélknúin ökutæki 
eins og þau eru skilgreind í A-þætti II. viðauka við tilskipun 
70/156/EBE. 

 

2. gr. 

 

1. Frá og með 26. janúar 2005 er aðildarríkjunum óheimilt, 
af ástæðum er varða búnað til að auka sjónsvið: 

 

— að synja um EB-gerðarviðurkenningu eða innlenda 
gerðarviðurkenningu á ökutæki eða búnaði til að auka 
sjónsvið, 

 

— að banna að ökutæki eða búnaður til að auka sjónsvið 
verði seldur, skráður eða tekinn í notkun, 

 

ef ökutækin eða búnaður til að auka sjónsvið er í samræmi 
við kröfur þessarar tilskipunar. 

 

2. Frá og með 26. janúar 2006 skulu aðildarríkin synja um 
EB-gerðarviðurkenningu fyrir allar nýjar gerðir ökutækja, 
af ástæðum er varða búnað til að auka sjónsvið eða fyrir 
nýja gerð búnaðar til að auka sjónsvið, ef kröfum þessarar 
tilskipunar er ekki fullnægt. 

 

Hins vegar skal fresta þeirri dagsetningu um 12 mánuði að 
því er varðar kröfur um framsýnisspegil í flokki VI, sem 
íhlut, og uppsetningu hans á ökutæki. 

 

3. Frá og með 26. janúar 2006 skulu aðildarríkin banna 
innlenda gerðarviðurkenningu fyrir allar nýjar gerðir 
ökutækja, af ástæðum er varða búnað til að auka sjónsvið ef 
kröfum þessarar tilskipunar er ekki fullnægt. 

 

Hins vegar skal fresta þeirri dagsetningu um 12 mánuði að 
því er varðar kröfur um framsýnisspegil í flokki VI, sem 
íhlut, og uppsetningu hans á ökutæki. 

4. Frá og með 26. janúar 2010, að því er varðar ökutæki í 
flokkum M1og N1, og frá og með 26. janúar 2007, að því er 
varðar öll ökutæki í öðrum flokkum, skulu aðildarríkin: 
 

— líta svo á að samræmisvottorð, sem fylgja nýjum öku-
tækjum í samræmi við ákvæði tilskipunar 70/156/EBE, 
gildi ekki lengur að því er varðar 1. mgr. 7. gr. þeirrar 
tilskipunar, 

 

— banna að ökutæki verði seld, skráð eða tekin í notkun, 

 

af ástæðum er varða búnað til að auka sjónsvið ef ökutækin 
eru ekki í samræmi við kröfur þessarar tilskipunar. 

 

5. Frá og með 26. janúar 2010, að því er varðar ökutæki í 
flokkum M1 og N1, og frá og með 26. janúar 2007, að því er 
varðar öll ökutæki í öðrum flokkum, gilda þær kröfur 
þessarar tilskipunar sem varða búnað til að auka sjónsvið, 
sem íhlut, að því er varðar 2. mgr. 7. gr. tilskipunar 
70/156/EBE. 

 

6. Þrátt fyrir ákvæði 2. og 5. mgr. skulu aðildarríkin veita 
áfram EB-gerðarviðurkenningu og heimila að seldir séu og 
teknir í notkun íhlutir eða aðskildar tæknieiningar sem nota 
á í ökutækjagerðir sem eru viðurkenndar fyrir 26. janúar 
2007 samkvæmt tilskipun 71/127/EBE og, þar sem það á 
við, síðari rýmkanir slíkra viðurkenninga. 

 

7. Þrátt fyrir ákvæði 3. mgr. er aðildarríkjum heimilt að 
veita áfram innlenda gerðarviðurkenningu fyrir allar nýjar 
gerðir liðskiptra ökutækja í flokkum M2 og M3, í 
undirflokki I, eins og þau eru skilgreind í lið 2.1.1.1 í 
I. viðauka við tilskipun 2001/85/EB (1), sem eru samsett úr 
a.m.k. þremur ósveigjanlegum hlutum, þótt þau uppfylli 
ekki ákvæði þessarar tilskipunar, svo fremi að tekið sé tillit 
til krafna um sjónsvið ökumanns sem um getur í 5. lið 
III. viðauka við þessa tilskipun. 

 

8. Ákvæði þessarar tilskipunar skulu jafnframt stuðla að 
því að koma á öflugri vernd í tengslum við alþjóðlega 
samræmingu löggjafar á þessu sviði. Framkvæmdastjórnin 
skal því, eins fljótt og auðið er eftir samþykkt þessarar 
tilskipunar, leggja tillögu fyrir efnahagsnefnd Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu í því skyni að laga ákvæði 
reglugerðar efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu (UNECE) nr. 46 að ákvæðum þessarar tilskipunar. 

________________  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/85/EB frá 20. nóvember 
2001 sérákvæði fyrir ökutæki sem eru ætluð til farþegaflutninga og 
taka fleiri en átta manns í sæti auk ökumanns (Stjtíð. EB L 42, 
13.2.2002, bls. 1). 
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3. gr. 

 

Framkvæmdastjórnin skal, fyrir 26. janúar 2010, kanna 
gaumgæfilega hvort breytingarnar, sem kynntar eru í þessari 
tilskipun, hafi æskileg áhrif á umferðaröryggi, einkum að 
því er varðar gangandi vegfarendur, hjólreiðamenn og aðra 
óvarða vegfarendur. Á grundvelli þeirrar rannsóknar skal 
framkvæmdastjórnin, ef þörf er á, leggja til að samþykkt 
verði frekari lagaákvæði til að auka enn sjónsvið ökumanna. 

 

4. gr. 

 

Tilskipun 70/156/EBE er hér með breytt sem hér segir: 

 

1. Í stað liðar 9.9 í I. viðauka komi eftirfarandi: 

 

 

„9.9. Búnaður til að auka sjónsvið 

9.9.1. Speglar (tilgreint fyrir hvern spegil fyrir sig): 
....................................................................... 

9.9.1.1. Tegund: ......................................................... 

9.9.1.2. EB-gerðarviðurkenningarmerki: ................... 

9.9.1.3. Afbrigði: ........................................................ 

9.9.1.4. Teikning(ar) sem sýna spegilinn og 
staðsetningu hans miðað við burðarvirki 
ökutækisins: .................................................. 

9.9.1.5. Upplýsingar um aðferð við áfestingu og þá 
hluta burðarvirkis ökutækisins sem spegill-
inn er festur á: ............................................... 

9.9.1.6. Valfrjáls búnaður sem getur haft áhrif á 
sjónsvið aftur fyrir: ........................................ 

9.9.1.7. Stutt lýsing á rafeindaíhlutum stillibúnaðar 
(ef um þá er að ræða): ................................... 

9.9.2. Búnaður til að auka sjónsvið, annar en 
speglar: .......................................................... 

9.9.2.1. Gerð og eiginleikar (t.d. heildarlýsing á 
búnaðinum): .................................................. 

9.9.2.1.1. Þegar um er að ræða búnað sem saman-
stendur af myndavél og skjá; greiningar-
fjarlægð (mm), birtumunur, ljómasvið 
(luminance range), glýjuleiðrétting (glare 
correction), eiginleikar skjásins (svart-hvítur 
/litur), endurtekningartíðni myndar, ljóma-
svið skjásins: ................................................. 

9.9.2.1.2. Nægilega nákvæmar teikningar til að unnt sé 
að bera kennsl á búnaðinn í heild, þ.m.t. 
leiðbeiningar um uppsetningu; sýna verður 
staðsetningu EB-gerðarviðurkenningar-
merkisins á teikningunum: ............................ “ 

2. Í stað liðar 9.9 í III. viðauka komi eftirfarandi: 

„9.9. Búnaður til að auka sjónsvið 

9.9.1. Speglar (tilgreint fyrir hvern um sig): ...........  

9.9.1.1. Tegund: .........................................................  

9.9.1.2. EB-gerðarviðurkenningarmerki: ...................  

9.9.1.3. Afbrigði: .......................................................  

9.9.1.4. Teikning(ar) sem sýna spegilinn og stað-
setningu hans miðað við burðarvirki öku-
tækisins: ........................................................  

9.9.1.5. Upplýsingar um aðferð við áfestingu og þá 
hluta burðarvirkis ökutækisins sem spegill-
inn er festur á: ...............................................  

9.9.1.6. Valfrjáls búnaður sem getur haft áhrif á 
sjónsvið aftur fyrir: .......................................  

9.9.1.7. Stutt lýsing á rafeindaíhlutum stillibúnaðar 
(ef um þá er að ræða): ...................................  

9.9.2. Búnaður til að auka sjónsvið, annar en 
speglar: .........................................................  

9.9.2.1. Gerð og eiginleikar (t.d. heildarlýsing á 
búnaðinum): ..................................................  

9.9.2.1.1. Þegar um er að ræða búnað sem saman-
stendur af myndavél og skjá; greiningar-
fjarlægðin (mm), birtumunur, ljómasvið 
(luminance range), glýjuleiðrétting (glare 
correction), eiginleikar skjásins (svart-hvítur 
/litur), endurtekningartíðni myndar, ljóma-
svið skjásins: .................................................  

9.9.2.1.2. Nægilega nákvæmar teikningar til að unnt sé 
að bera kennsl á búnaðinn í heild, þ.m.t. 
leiðbeiningar um uppsetningu; sýna verður 
staðsetningu EB-gerðarviðurkenningar-
merkisins á teikningunum: ..........................“ 
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3. Eftirfarandi breytingar eru hér með gerðar á IV. við-
auka: 
 

— í stað 8. liðar I. hluta í töflunni komi eftirfarandi: 

 
 
 
 

 
Gildir fyrir ökutækjaflokka 

„Efni Númer 
tilskipunar 

Tilvísun í 
Stjórnartíðindi 

ESB M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

.................................  

8. Búnaður til að auka sjónsvið  2003/97/EB L 25 frá 
29.1.2004 X X X X X X“     

 
 

— í 8. lið I. hluta kemur hugtakið „Búnaður til að auka 
sjónsvið“ í stað „Baksýnisspeglar“, 

 
— í 8. lið II. hluta kemur hugtakið „Búnaður til að auka 

sjónsvið“ í stað „Baksýnisspeglar“, 
 
4. í 8. lið í 1. og 2. viðbæti við XI. viðauka kemur hugtakið 

„Búnaður til að auka sjónsvið“ í stað „Baksýnisspeglar“, 
 

5. gr. 
 
1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari fyrir 
24. janúar 2005. Þau skulu tilkynna það framkvæmda-
stjórninni þegar í stað. 
 
Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar 
þau verða birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari 
reglur um slíka tilvísun. 
 
2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi tekur til. 

6. gr. 
 
Tilskipun 71/127/EBE skal felld úr gildi frá og með 
24. janúar 2010. 
 
Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu tilskipunina sem tilvísanir í 
þessa tilskipun og skulu þær lesnar með hliðsjón af 
samsvörunartöflunni í IV. viðauka. 
 

7. gr. 
 
Tilskipun þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 
 

8. gr. 
 
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 

Gjört í Brussel 10. nóvember 2003. 

 
Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

P. COX A. MARZANO 

forseti. forseti. 
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SKRÁ YFIR VIÐAUKA 
 
 
I. viðauki Skilgreiningar og stjórnsýsluákvæði um EB-gerðarviðurkenningu 
 

1. viðbætir Upplýsingaskjal varðandi EB-gerðarviðurkenningu á búnaði til að auka sjónsvið 

2. viðbætir Fyrirmynd að EB-gerðarviðurkenningarvottorði fyrir búnað til að auka sjónsvið 

3. viðbætir Upplýsingaskjal varðandi EB-gerðarviðurkenningu ökutækis 

4. viðbætir Fyrirmynd að EB-gerðarviðurkenningarvottorði fyrir ökutæki með tilliti til uppsetningar 
á búnaði til að auka sjónsvið 

5. viðbætir EB-gerðarviðurkenningarmerki íhlutar 

6. viðbætir Aðferð til þess að ákvarða H-punktinn og sannprófa innbyrðis stöðu R- og H-punktsins 

 

II. viðauki Hönnunarforskriftir og prófanir sem krafist er vegna EB-gerðarviðurkenningar íhlutar fyrir búnað til að 
auka sjónsvið. 

1. viðbætir Aðferð til að ákvarða krappageislann „r“ fyrir endurvarpsflöt spegils 

2. viðbætir Prófunaraðferð til að ákvarða endurvarpshæfni 

 

III. viðauki Kröfur varðandi festingu spegla og annars búnaðar til að auka sjónsvið á ökutæki. 

Viðbætir Útreikningur á greiningarfjarlægðinni. 

 

IV. viðauki Samsvörunartafla sem kveðið er á um í 6. gr. 
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I. VIÐAUKI 

 
 

SKILGREININGAR OG STJÓRNSÝSLUÁKVÆÐI UM EB-GERÐARVIÐURKENNINGU 

 
 
1. SKILGREININGAR 
 
1.1. „Búnaður til að auka sjónsvið“: búnaður til að fylgjast með umferðarsvæðinu næst ökutækinu sem ekki er 

í beinu sjónmáli. Þetta geta verið hefðbundnir speglar, myndavélar tengdar við skjá eða annar búnaður 
sem getur gefið ökumanni upplýsingar um það sjónsvið sem ekki er í beinu sjónmáli. 

 

1.1.1. „Spegill“: búnaður, að undanskildum búnaði eins og sjónpípum, sem veitir góða útsýn aftur fyrir, til 
hliðar og fram fyrir ökutækið, innan sjónsviðs sem er skilgreint í 5. lið III. viðauka. 

 

1.1.1.1. „Innri spegill“: búnaður eins og hann er skilgreindur í lið 1.1 sem hægt er að koma fyrir í farþegarými 
ökutækis. 

 

1.1.1.2. „Ytri spegill“: búnaður eins og hann er skilgreindur í lið 1.1 og hægt er að setja upp utan á ökutækinu. 

 

1.1.1.3. „Eftirlitsspegill“: annars konar spegill en þeir sem eru skilgreindir í lið 1.1.1, sem hægt er að koma fyrir 
inni í ökutækinu eða setja upp utan á því til að veita annað sjónsvið en það sem er tilgreint í 5. lið 
III. viðauka. 

1.1.1.4. „r“: er meðaltal krappageisla, sem mældir eru á endurvarpsfletinum í samræmi við aðferðina sem lýst er í 
2. lið í 1. viðbæti við II. viðauka. 

 

1.1.1.5. „Aðalkrappageisli í einum punkti á endurvarpsfleti (ri)“: gildin sem fást með tækinu sem skilgreint er í 
1. viðbæti við II. viðauka, mæld á boga endurvarpsflatarins sem liggur í gegnum miðju flatarins sem er 
samsíða strikinu b eins og skilgreint er í lið 2.2.1 í II. viðauka og hornrétt á það strik. 

 

1.1.1.6. ,,Krappageisli í einum punkti á endurvarpsfleti (rp)“: meðalgildi aðalkrappageisla ri og ri', þ.e.:  

 

 
 

1.1.1.7. „Kúlulaga flötur“: flötur sem hefur fastan og jafnan geisla í allar áttir. 

 

1.1.1.8. „Eikúluflötur“: flötur sem hefur fastan radíus einungis í einu plani. 

 

1.1.1.9. „Eikúlulaga spegill“: spegill sem samanstendur af kúlulaga og eikúlulaga hlutum, þar sem skilin á 
endurvarpsfletinum mill kúlulaga og eikúlulaga hlutanna verða að vera merkt. Krappi aðaláss spegilsins 
er skilgreindur í x/y-hnitakerfinu með geisla aðalkúluhettunnar með: 

 

 
 

R: nafngeisli kúlulaga hlutans 
 
k: fasti fyrir breytingu á krappa 
 
a: fasti fyrir kúlulaga stærð aðalkúlulaga kallottunnar  

 
1.1.1.10. „Miðja endurvarpsflatar“: miðja sýnilegs svæðis endurvarpsflatar. 
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1.1.1.11. ,,Krappageisli efnisþátta spegilsins“: geislinn ,,c“ fyrir hringbogann sem líkist mest bogna hluta þáttarins 
sem um ræðir. 

 

1.1.1.12. ,,Sjónpunktar ökumanns“: tveir punktar sem eru í 65 mm fjarlægð hvor frá öðrum og 635 mm lóðrétt 
fyrir ofan R-punkt ökumannssætis samkvæmt skilgreiningu í 6. viðbæti við þennan viðauka. Beina línan, 
sem tengir punktana tvo, liggur hornrétt á lóðrétt lengdarmiðjuplan ökutækisins. Miðja striksins, sem 
tengir sjónpunktana tvo, er í lóðréttu lengdarplani sem verður að liggja í gegnum miðju þeirrar stöðu sem 
ökumaður situr í, eins og framleiðandi ökutækisins tilgreinir. 

 

1.1.1.13. ,,Heildarsjónsvið beggja augna“: heildarsjónsvið sem fæst með því að sjónsvið hægra auga og vinstra 
auga eru lögð saman (sjá mynd 1 hér á eftir). 

 

 
 

 

1.1.1.14. „Flokkur spegla“: allur búnaður sem hefur einn eða fleiri sameiginlega eiginleika eða hlutverk. Þeim er 
skipt á eftirfarandi hátt: 

 

— Flokkur I: „Innri baksýnisspeglar“, sem gefa sjónsviðið sem skilgreint er í lið 5.1 í III. viðauka.  

 

— Flokkur II og III: „Ytri aðalbaksýnisspeglar“, sem gefa sjónsviðið sem skilgreint er í liðum 5.2 og 5.3 
í III. viðauka.  

 

— Flokkur IV: „Ytri gleiðhornsbaksýnisspeglar“, sem gefa sjónsviðið sem skilgreint er í lið 5.4 í 
III. viðauka.  

 

— Flokkur V: „Ytri nálægðarspeglar“, sem gefa sjónsviðið sem skilgreint er í lið 5.5 í III. viðauka. 

 

— Flokkur VI: „Framsýnisspeglar“, sem gefa sjónsviðið sem skilgreint er í lið 5.6 í III. viðauka. 

 

1.1.2. „Búnaður til að auka sjónsvið sem samanstendur af myndavél og skjá“: búnaður eins og hann er 
skilgreindur í lið 1.1, þar sem sjónsviðið fæst með myndavél sem er tengd við skjá eins og skilgreint er í 
liðum 1.1.2.1 og 1.1.2.2.  

 

1.1.2.1. „Myndavél“: búnaður sem skilar mynd af umhverfi ökutækisins með linsu á ljósnæman rafeindanema 
sem síðan breytir myndinni í myndmerki. 

 

1.1.2.2. „Skjár“: búnaður sem breytir myndmerkinu í myndir sem er skilað á sýnilega tíðnirófið. 

 

1.1.2.3. „Greining“: það að geta greint hlut frá bakgrunni eða umhverfinu í tiltekinni fjarlægð. 

 

1.1.2.4. „Ljómabirtumunur“: birtuhlutfall milli hlutar og nánasta bakgrunns eða umhverfis sem gerir kleift að 
greina hlutinn frá bakgrunninum eða umhverfinu. 
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1.1.2.5. „Upplausn“: minnsta smáatriði sem hægt er að greina með skynkerfi, þ.e. sem hægt er að sjá sem 
aðskilinn hluta frá stærri heild. Upplausn mannsaugans er tilgreind sem „sjónskerpa“. 

 
1.1.2.6. „Markhlutur“: hringlaga hlutur með þvermálið D0 = 0,8 m (1). 
 
1.1.2.7. „Markskynjun“: sú skynjun sem mannsaugað býr almennt yfir við mismunandi aðstæður. Við 

umferðaraðstæður er viðmiðunargildi fyrir markskynjun átta bogamínútur af sjónhorninu. 
 
1.1.2.8. „Sjónsvið“: sá hluti þrívíðs rúms þar sem búnaðurinn til að auka sjónsviðið getur fylgst með markhlut og 

birt hann. Þetta byggist á sjónarhorninu niðri við jörðu sem búnaðurinn gefur og kann hugsanlega að 
takmarkast á grundvelli viðeigandi hámarksgreiningarfjarlægðar búnaðarins. 

 
1.1.2.9. „Greiningarfjarlægð“: fjarlægðin sem er mæld niðri við jörð frá viðmiðunarpunkti sjónarhorns til 

fjarlægasta punkts þar sem hægt er með naumindum að greina markhlut (viðmiðunargildi fyrir 
markskynjun næst með naumindum). 

 
1.1.2.10. „Marksjónsvið“: svæðið þar sem greina verður markhlut með búnaði til að auka sjónsvið sem skilgreint 

er með horni og einni eða fleiri greiningarfjarlægðum. 
 
1.1.2.11. „Viðmiðunarpunktur sjónarhorns“: punkturinn sem tengist ökutækinu sem sjónsviðið, sem mælt er fyrir 

um, miðast við. Þessi punktur er vörpun á jörðina af skurðpunkti lóðrétts plans sem liggur um sjónpunkta 
ökumanns og plans sem liggur samsíða lengdarmiðjuplani ökutækisins, 20 cm fyrir utan ökutækið. 

 
1.1.2.12. „Sýnilegt tíðniróf“: ljós með bylgjulengd sem er innan þess bils sem skynjun mannsaugans takmarkast 

við: 380-780 nm. 
 
1.1.3. „Annar búnaður til að auka sjónsvið“: búnaður eins og hann er skilgreindur í lið 1.1, þar sem sjónsviðið 

fæst ekki með spegli eða búnaði til að auka sjónsvið sem samanstendur af myndavél sem tengd er við 
skjá. 

 
1.1.4. „Gerð búnaðar til að auka sjónsvið“: búnaður sem er eins að því er varðar eftirfarandi 

grundvallareinkenni: 
 

— hönnun búnaðarins ásamt, ef við á, áfestingu á yfirbygginguna, 
 
— flokkur, lögun, mál og krappageisla endurvarpsflatar spegilsins, ef um er að ræða spegla, 
 
— greiningarfjarlægð og sjónsvið, ef um er að ræða búnað sem samanstendur af myndavél sem tengd er 

við skjá. 
 
1.2. „Ökutæki í flokkunum M1, M2, M3, N1, N2, N3“: eru þau sem eru skilgreind í A-hluta II. viðauka við 

tilskipun 70/156/EBE. 
 
1.2.1. „Gerð ökutækis með tilliti til aukins sjónsviðs“: vélknúin ökutæki sem eru eins að því er varðar 

eftirfarandi grundvallaratriði: 
 
1.2.1.1. Gerð búnaðar til að auka sjónsvið 
 
1.2.1.2. Þá þætti í lögun yfirbyggingar sem skerða sjónsvið 
 
1.2.1.3. Hnit fyrir punktinn R 
 
1.2.1.4. Staðsetningu og gerðarviðurkenningarmerkingar lögboðins og (ef honum hefur verið komið fyrir) 

valkvæðs búnaðar til að auka sjónsvið. 
 
 
(1) Kerfi til að auka sjónsvið er ætlað að greina vegfarendur sem máli skipta. Vægi vegfaranda fer eftir staðsetningu hans og 

(hugsanlegum) hraða. Stærð gangandi vegfaranda, hjólreiðamanns eða ökumanns létts bifhjóls eykst meira og minna í réttu 
hlutfalli við hraða þeirra. Að því er varðar greiningu svarar ökumaður létts bifhjóls (D = 0,8) í 40 m fjarlægð til gangandi 
vegfaranda (D = 0,5) sem er í 25 m fjarlægð. Að teknu tilliti til hraðans er eðlilegt að ökumaður létts bifhjóls sé valinn sem 
viðmiðun greiningarstærðar, og af þeirri ástæðu skal nota hlut sem er 0,8 m á breidd til að ákvarða árangur greiningarinnar. 
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2. UMSÓKN UM EB-GERÐARVIÐURKENNINGU ÍHLUTAR FYRIR BÚNAÐ TIL AÐ AUKA SJÓNSVIÐ 

 

2.1. Framleiðandi skal leggja fram umsókn um EB-gerðarviðurkenningu íhlutar fyrir gerð búnaðar til að auka 
sjónsvið. 

 

2.2. Fyrirmynd að upplýsingaskjalinu er að finna í 1. viðbæti við þennan viðauka. 

 

2.3. Fyrir hverja gerð búnaðar til að auka sjónsvið skulu umsókninni fylgja: 

 

2.3.1. Fjögur sýnishorn ef um spegla er að ræða: Þrjú til nota í prófunum og einu heldur rannsóknarstofan eftir 
til frekari rannsókna sem kunna að reynast nauðsynlegar síðar. Rannsóknarstofan getur óskað eftir 
viðbótareintökum. 

 

2.3.2. Eitt sýnishorn af öllum hlutum ef um annan búnað til að auka sjónsvið er að ræða. 

 

3. ÁLETRANIR 

 

Sýnishorn af gerð spegils eða búnaði til að auka sjónsvið, öðrum en spegli, sem lögð eru fram til EB-
gerðarviðurkenningar íhlutar, skulu vera með greinilegu og óafmáanlegu vörumerki eða viðskiptaheiti 
umsækjandans og skal vera á þeim nægilegt rými fyrir áletranir EB-gerðarviðurkenningarmerkis íhlutar; 
þetta rými skal sýnt á skýringarmyndunum sem um getur í lið 1.2.1.2 í 1. viðbæti við þennan viðauka. 

 

4. UMSÓKN UM EB-GERÐARVIÐURKENNINGU Á ÖKUTÆKI MEÐ TILLITI TIL UPPSETNINGAR Á BÚNAÐI 
TIL AÐ AUKA SJÓNSVIÐ 

 

4.1. Framleiðandi skal leggja fram umsókn um EB-gerðarviðurkenningu ökutækis með tilliti til búnaðar til að 
auka sjónsvið. 

 

4.2. Fyrirmynd að upplýsingaskjalinu er að finna í 3. viðbæti við þennan viðauka. 

 

4.3. Fyrir hverja gerð ökutækis skal umsókninni fylgja: 

 

4.3.1. Ökutæki sem er dæmigert fyrir gerðina, ef nauðsynlegt er skal ákvarða ökutækið í samráði við 
tæknideildina sem ber ábyrgð á framkvæmd prófananna. 

 

5. EB-GERÐARVIÐURKENNING ÍHLUTAR 

 

5.1. Þegar viðeigandi kröfur hafa verið uppfylltar skal veita EB-gerðarviðurkenningu íhlutar og 
gerðarviðurkenningarnúmer íhlutar í samræmi við VII. viðauka við tilskipun 70/156/EBE sem gefið er út 
með tilliti til allra spegla eða búnaðar til að auka sjónsvið annars en spegla. 

 

5.2. Þessu númeri skal ekki úthlutað til annarrar gerðar búnaðar til að auka sjónsvið. 

 

5.3. Fyrirmynd að EB-gerðarviðurkenningarvottorði er að finna í 2. viðbæti við þennan viðauka. 

 

6. MERKING 

 

Allur búnaður til að auka sjónsvið sem er í samræmi við ákveðna gerð, sem hefur fengið EB-
gerðarviðurkenningu íhlutar á grundvelli þessarar tilskipunar, skal bera EB-gerðarviðurkenningarmerki 
íhlutar, eins og tilgreint er í 5. viðbæti. 
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7. EB-GERÐARVIÐURKENNING ÖKUTÆKIS 
 
7.1. Þegar viðeigandi kröfur hafa verið uppfylltar skal veita EB-gerðarviðurkenningu ökutækis þannig að hún 

taki til allra gerða ökutækja. 
 
7.2. Fyrirmynd að EB-gerðarviðurkenningarvottorði er að finna í 4. viðbæti við þennan viðauka. 
 
7.3. Allar gerðir ökutækja skulu fá gerðarviðurkenningarnúmer í samræmi við ákvæði VII. viðauka við 

tilskipun 70/156/EBE. Sama aðildarríki er óheimilt að úthluta annarri gerð ökutækis sama númeri. 
 

8. BREYTINGAR Á GERÐ OG Á VIÐURKENNINGUNUM 
 
8.1. Ákvæði 5. gr. tilskipunar 70/156/EBE gilda þegar gerðar eru breytingar á gerð ökutækis eða gerð búnaðar 

til að auka sjónsvið sem er viðurkennd samkvæmt þessari tilskipun. 
 
9. SAMRÆMI FRAMLEIÐSLU (ÖKUTÆKI OG ÍHLUTIR) 
 
9.1. Gera ber ráðstafanir til að tryggja samræmi í framleiðslu í samræmi við ákvæðin sem mælt er fyrir um í 

10. gr. tilskipunar 70/156/EBE. 
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1. viðbætir 
 
 

Upplýsingaskjal nr. ... sem fjallar um EB-gerðarviðurkenningu á búnaði til að auka sjónsvið 
 
 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/97/EB 
 
Eftirfarandi upplýsingar skal eftir atvikum gefa í þríriti og með efnisyfirliti. 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. 
 
0. ALMENNT 
 
0.1. Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda): ......................................................................................................... 
 
0.2. Gerð: ............................................................................................................................................................ 
 
0.3. Gerðarauðkenni ef slíkt er á búnaðinum: ..................................................................................................... 
 
0.4. Ökutækjaflokkur sem búnaðurinn er ætlaður: .............................................................................................. 
 
0.5. Heiti og heimilisfang framleiðanda: ............................................................................................................. 
 
0.7. Staðsetning og aðferð við að festa EB-gerðarviðurkenningarmerkið á: ....................................................... 
 
0.8. Heimilisfang framleiðslustöðvar eða –stöðva: ............................................................................................. 
 
1. BÚNAÐUR TIL AÐ AUKA SJÓNSVIÐ 
 
1.1. Speglar (tilgreint fyrir hvern um sig) 
 
1.1.3. Afbrigði: ....................................................................................................................................................... 
 
1.1.4. Teikning(ar) sem sýna spegilinn: ................................................................................................................. 
 
1.1.5. Upplýsingar um aðferð við áfestingu: .......................................................................................................... 
 
1.2. Búnaður til að auka sjónsvið, annar en speglar 
 
1.2.1. Gerð og eiginleikar (t.d. heildarlýsing á búnaðinum): .................................................................................. 
 
1.2.1.1. Þegar um er að ræða búnað sem samanstendur af myndavél og skjá, greiningarfjarlægðin (mm), birtu-

munur, ljómasvið (luminance range), glýjuleiðrétting (glare correction), eiginleikar skjásins (svart-hvítur 
/litur), endurtekningartíðni myndar, ljómasvið skjásins: .............................................................................. 

 
1.2.1.2. Nægilega nákvæmar teikningar til að unnt sé að bera kennsl á búnaðinn í heild, þ.m.t. leiðbeiningar um 

uppsetningu; sýna verður staðsetningu EB-gerðarviðurkenningarmerkisins á teikningunni: ....................... 
 

 
 



Nr. 26/70  7.6.2007EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

2. viðbætir 
 
 

Fyrirmynd að EB-gerðarviðurkenningarvottorði íhlutar fyrir búnað til að auka sjónsvið 
 

Tilkynning varðandi veitingu, synjun, afturköllun eða rýmkun EB-gerðarviðurkenn-
ingar á gerð búnaðar til að auka sjónsvið Heiti yfirvalds 

 
 
EB-gerðarviðurkenningarnúmer íhlutar: .......................................................................................................................... 
 
1. Viðskiptaheiti eða vörumerki: ................................................................................................................................... 
 
2. Lýsing búnaðarins: spegill, myndavél/skjár, annar búnaður (1): 
 

— flokkur (I, II, III, IV, V, VI) (1) ef um spegil er að ræða ..................................................................................... 
 

— (S) (1) ef um myndavél/skjá eða annan búnað til að auka sjónsvið er að ræða  ................................................... 
 
3. Heiti og heimilisfang framleiðanda: .......................................................................................................................... 
 
4. Heiti og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda, ef við á: ........................................................................... 

∆ 
5. Táknið 2 m skilgreint í lið 4.1.1 í A-hluta II. viðauka: já/nei (1): ..................................................................... 
 

6. Afhent til gerðarviðurkenningar þann: ...................................................................................................................... 

7. Prófunarstofa: ............................................................................................................................................................ 

8. Dagsetning og númer skýrslu frá prófunarstofu: ....................................................................................................... 

9. Dagsetning veitingar/synjunar/afturköllunar/rýmkunar á EB-gerðarviðurkenningu íhlutar (1): ................................ 

10. Staður: ....................................................................................................................................................................... 

11. Dagsetning: ............................................................................................................................................................... 

12. Eftirfarandi skjöl með gerðarviðurkenningarnúmerinu, sem sýnt er hér að framan, fylgja með þessu gerðarviður-
kenningarvottorði: ..................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................... 
(Lýsingar, teikningar, skýringarmyndir og uppdrættir) 

 
Skjölin skulu afhent lögbærum yfirvöldum hinna aðildarríkjanna ef þau fara sérstaklega fram á það. 
 

Athugasemdir, ef við á, einkum hvað varðar takmarkanir á notkun og/eða skilyrði um ásetningu: ................................. 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 
 

................................................................... 
 

(Undirskrift) 
 

 
 
 
 
 
 
 
(1) Strikið út það sem ekki á við. 
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3. viðbætir 
 

Upplýsingaskjal nr. ... varðandi EB-gerðarviðurkenningu ökutækis 
 
 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/97/EB 
 
Eftirfarandi upplýsingar skal eftir atvikum gefa í þríriti og með efnisyfirliti. 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. 
 
 
0. ALMENNT 
 
0.1. Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda): ......................................................................................................... 
 
0.2. Gerð: ............................................................................................................................................................ 
 
0.2.1. Verslunarheiti (ef við á): .............................................................................................................................. 
 
0.3. Gerðarauðkenni ef slíkt er á ökutækinu: ....................................................................................................... 
 
0.3.1. Staðsetning auðkennisins: ............................................................................................................................ 
 
0.4. Ökutækjaflokkur (1): .................................................................................................................................... 
 
0.5. Heiti og heimilisfang framleiðanda: ............................................................................................................. 
 
0.8. Heimilisfang framleiðslustöðvar eða –stöðva: ............................................................................................. 
 

1. ALMENNIR SMÍÐAEIGINLEIKAR ÖKUTÆKISINS 
 
1.1. Ljósmyndir og/eða teikningar af dæmigerðu ökutæki: ................................................................................. 
 
1.7. Stýrishús (frambyggt eða með vélarhlíf) (2): ................................................................................................ 
 
1.8. Stýri: hægra eða vinstra megin (2): ............................................................................................................... 
 
1.8.1. Ökutækið er útbúið til aksturs í vinstri/hægri umferð (2): ............................................................................. 
 
2.4. Stærðarmörk ökutækis (heildarmál): ............................................................................................................ 
 
2.4.1. Fyrir undirvagn án yfirbyggingar: ................................................................................................................ 
 
2.4.1.2. Breidd (k): ..................................................................................................................................................... 
 
2.4.1.2.1. Leyfileg hámarksbreidd: .............................................................................................................................. 
 
2.4.1.2.2. Leyfileg lágmarksbreidd: ............................................................................................................................. 
 
2.4.2. Fyrir undirvagn með yfirbyggingu: .............................................................................................................. 
 
2.4.2.2. Breidd (k): ..................................................................................................................................................... 
 
 
9. YFIRBYGGING 
 
9.9. Búnaður til að auka sjónsvið: ....................................................................................................................... 
 
 
(1) Í skilningi II. viðauka A við tilskipun 70/156/EBE. 
(2) Strikið út það sem ekki á við. 
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9.9.1. Speglar: ........................................................................................................................................................ 
 
9.9.1.4. Teikning/teikningar sem sýna staðsetningu spegils miðað við burðarvirki ökutækis: .................................. 
 
9.9.1.5. Upplýsingar um aðferð við áfestingu og þá hluta burðarvirkis ökutækisins sem spegillinn er festur á: ....... 
 
9.9.1.6. Valfrjáls búnaður sem getur haft áhrif á sjónsvið aftur fyrir: ....................................................................... 
 
9.9.1.7. Stutt lýsing á rafeindaíhlutum stillibúnaðar (ef um þá er að ræða): .............................................................. 
 
9.9.2. Búnaður til að auka sjónsvið, annar en speglar: ........................................................................................... 
 
9.9.2.1.2. Nægilega nákvæmar teikningar sem fylgja með leiðbeiningum um uppsetningu: ........................................ 
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4. viðbætir 
 

Fyrirmynd að EB-gerðarviðurkenningarvottorði fyrir ökutæki með tilliti til uppsetningar á búnaði til að auka 
sjónsvið 

 

Ákvæði 2. mgr. 4. gr. og 10. gr. í tilskipun ráðsins 70/156/EBE frá 6. febrúar 1970 um 
samræmingu laga aðildarríkjanna um gerðarviðurkenningu á vélknúnum ökutækjum 
og eftirvögnum þeirra 

Heiti yfirvalds 

 
 
EB-gerðarviðurkenningarnúmer: ..................................................................................…………………….. rýmkun (1) 
 

1. Viðskiptaheiti eða vörumerki ökutækisins: ......................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................................. 

 

2. Gerð ökutækis: .................................................................................................................................................... 

 

3. Ökutækjaflokkur (M1, M2, M3, N1, N2 ≤ 7,5 t, N2 > 7,5 t, N3) (2) 

 

3.1. Gerð ökutækja í flokki N3: óliðskipt vöruflutningabifreið/eftirvagn/festivagn (2) 

 

4. Heiti og heimilisfang framleiðanda: ................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................................. 

 

5. Heiti og heimilisfang viðurkennds fulltrúa, ef við á: .......................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................................. 

 

6. Viðskiptaheiti eða vörumerki spegla og viðbótarbúnaðar til að auka sjónsvið og gerðarviðurkenningarnúmer 
íhlutar: ................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................. 

 

7. Flokkur(-ar) spegla og búnaðar til að auka sjónsvið (I, II, III, IV, V, VI, S) (2) 

 

8. Rýmkun EB-gerðarviðurkenningar ökutækis þannig að hún taki til eftirfarandi búnaðar til að auka sjónsvið: .. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

9. Upplýsingar fyrir auðkenningu R-punkta í akstursstöðu ökumanns: .................................................................. 

 

10. Hámarks- og lágmarksbreidd yfirbygginga sem speglar og búnaður til að auka sjónsvið hafa fengið gerðar-
viðurkenningu á (þegar um er að ræða stýrishús á undirvagni eins og um getur í lið 3.3 í III. viðauka): ............ 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

11. Ökutæki afhent til EB-gerðarviðurkenningar þann: ............................................................................................ 

 

12. Tæknideild sem sér um eftirlit með samræmi vegna EB-gerðarviðurkenningar: ................................................ 

 

13. Dagsetning skýrslu sem deildin gefur út: ............................................................................................................ 
 
 

(1) Greinið frá, eftir atvikum, hvort um er að ræða fyrstu, aðra o.s.frv. rýmkun á upprunalegu EB-gerðarviðurkenningunni. 
(2) Strikið út það sem ekki á við. 
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14. Númer skýrslu sem deildin gefur út: ................................................................................................................... 
 
15. EB-gerðarviðurkenning er veitt/synjað er um EB-gerðarviðurkenningu að því er snertir uppsetningu búnaðar 

til að auka sjónsvið (1) 
 
16. Rýmkun á EB-gerðarviðurkenningu er veitt/synjað er um rýmkun á EB-gerðarviðurkenningu að því er snertir 

uppsetningu búnaðar til að auka sjónsvið (1) ....................................................................................................... 
 
17. Staður: ................................................................................................................................................................ 
 
18. Dagsetning: ......................................................................................................................................................... 
 
19. Undirskrift: ......................................................................................................................................................... 
 
20. Eftirfarandi skjöl með gerðarviðurkenningarnúmerinu, sem sýnt er hér að framan, fylgja með þessu vottorði: 

 
— teikningar sem sýna áfestingu búnaðar til að auka sjónsvið, 
 
— teikningar og uppdrættir sem sýna festingarstaði og eiginleika þeirra hluta ökutækisins sem búnaður til að 

auka sjónsvið er festur á, 
 
— almenn mynd að framan, aftan og af farþegarými sem sýnir hvar búnaði til að auka sjónsvið er komið 

fyrir. 
 
Skjölin skulu afhent lögbærum yfirvöldum hinna aðildarríkjanna ef þau fara sérstaklega fram á það. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Strikið út það sem ekki á við. 
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5. viðbætir 
 
 

EB-gerðarviðurkenningarmerki íhlutar 
 
 
1. ALMENNT 
 

1.1. EB-gerðarviðurkenningarmerki íhlutar skal vera rétthyrningur utan um lágstafinn ,,e“ og skal auðkennandi 
númer aðildarríkisins sem veitti gerðarviðurkenningu íhlutar fylgja: 1 fyrir Þýskaland, 2 fyrir Frakkland, 3 
fyrir Ítalíu, 4 fyrir Holland, 5 fyrir Svíþjóð, 6 fyrir Belgíu, 9 fyrir Spán, 11 fyrir Breska konungsríkið, 12 fyrir 
Austurríki, 13 fyrir Lúxemborg, 17 fyrir Finnland, 18 fyrir Danmörku, 21 fyrir Portúgal, 23 fyrir Grikkland, 
24 fyrir Írland. Einnig skal setja EB-gerðarviðurkenningarnúmer íhlutar nálægt rétthyrningnum. Númerið 
samanstendur af gerðarviðurkenningarnúmeri íhlutar sem sýnt er á útfylltu vottorðinu fyrir gerðina (sjá 
3. viðbæti) og á undan komi tvær tölur sem gefa til kynna raðnúmer síðustu breytingar á þessari tilskipun 
þann dag sem EB-gerðarviðurkenning íhlutar var veitt. Raðnúmer breytingarinnar og gerðarviðurkenningar-
númer íhlutar, sem sýnd eru á vottorðinu, skal aðskilja með stjörnu. Í þessari tilskipun er raðnúmerið 03. 

 

1.2. EB-gerðarviðurkenningarmerki íhlutar er fullgert með því að bæta við tákninu I, II, III, IV, V eða IV, eftir því 
um hvaða flokk spegils er að ræða, eða tákninu S ef um er að ræða búnað til að auka sjónsvið, annan en 
spegla. Viðbótartáknið skal sett á hentugan stað nálægt rétthyrningnum með stafnum „e“. 

 

1.3. Merki EB-gerðarviðurkenningar íhluta og viðbótartáknið skulu óafmáanlega áletruð á meginhluta spegilsins 
eða búnaðar til að auka sjónsvið annars en spegla þannig að þau séu auðsjáanleg jafnvel eftir að spegillinn 
eða búnaðurinn til að auka sjónsviðið hefur verið settur á ökutæki. 

 

2. SÝNISHORN AF EB-GERÐARVIÐURKENNINGARMERKI ÍHLUTAR 

 

2.1. Hér á eftir eru gefin fimm sýnishorn af EB-gerðarviðurkenningarmerki íhlutar með viðbótartákninu. 

 

Sýnishorn af EB-gerðarviðurkenningarmerki íhlutar og viðbótartákninu 
 
 
 

Sýnishorn nr. 1 
 

a ≥ 6 mm 

 

 
 
Spegillinn, sem ber EB—gerðarviðurkenningarmerki íhlutar hér að framan, er spegill í flokki I (innri 
baksýnisspegill) sem hefur verið viðurkenndur í Frakklandi (e2) með númerinu 03*3500. 
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Sýnishorn nr. 2 
 
 

a ≥ 6 mm 

 
 

 
 
 
Spegillinn, sem ber EB-gerðarviðurkenningarmerki íhlutar hér að framan, er spegill í flokki II (ytri baksýnisspegill) 
sem hefur verið viðurkenndur í Hollandi (e4) með númerinu 03*1870. 
 
 
 

Sýnishorn nr. 3 
 
 

 
 
 
 
Spegillinn sem ber EB-gerðarviðurkenningarmerki íhlutar hér að framan er spegill í flokki V (nálægðarspegill) sem 
hefur verið viðurkenndur í Grikklandi (e23) með númerinu 03*3901. 
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Sýnishorn nr. 4 
 

 
 
 
 

a > = 6 mm 
 
 
Spegillinn, sem ber EB-gerðarviðurkenningarmerki íhlutar hér að framan, er spegill í flokki IV (ytri gleiðhornsbak-
sýnisspegill) sem hefur verið viðurkenndur á Ítalíu (e3) með númerinu 03*1248. 
 
 

Sýnishorn nr. 5 
 
 

a ≥ 6 mm 

 
 
 

 
 
Skýring: 
 
Búnaðurinn til að auka sjónsvið, sem ber EB-gerðarviðurkenningarmerki íhlutar hér að framan, er búnaður til að auka 
sjónsvið (S), annar en spegill, sem hefur verið viðurkenndur í Hollandi (e4) með númerinu 03*3002. 
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6. viðbætir 
 

Aðferð til þess að ákvarða H-punktinn og sannprófa innbyrðis stöðu R- og H-punktsins 
 
Viðeigandi hlutar III. viðauka við tilskipun 77/649/EBE eru í gildi. 
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II. VIÐAUKI 

 
HÖNNUNARFORSKRIFTIR OG PRÓFANIR SEM KRAFIST ER FYRIR EB-GERÐARVIÐURKENNINGU BÚNAÐAR 

TIL AÐ AUKA SJÓNSVIÐ 

 

A. SPEGLAR 

 

1. Almennar forskriftir 

 

1.1. Allir speglar skulu vera stillanlegir. 

 

1.2. Brún endurvarpsflatar skal vera í hlífðarhúsi (umgerð o.s.frv.) en á brún þess verður gildið „c“ að vera 
stærra eða jafnt og 2,5 mm á öllum punktum og í allar áttir. Ef endurvarpsflöturinn stendur út fyrir 
hlífðarhúsið má krappageislinn ,,c“ við brún útstæða hlutans ekki vera undir 2,5 mm og 
endurvarpsflöturinn verður að fara aftur í hlífðarhúsið þegar 50 N krafti er beitt á þann punkt sem stendur 
mest út miðað við hlífðarhúsið og í lárétta stefnu sem er því sem næst samsíða lengdarmiðjuplani 
ökutækisins. 

 

1.3. Þegar spegill er settur á sléttan flöt verða allir hlutar að vera með krappageisla ,,c“ sem er ekki undir 2,5 
mm, í hvaða stillingu sem er, og þar á meðal þeir hlutar sem haldast fastir við stoðina eftir prófunina í lið 
4.2 og eru í snertingu í kyrrstöðu við kúluflöt sem er ýmist 165 mm í þvermál þegar um er að ræða innri 
spegla eða 100 mm í þvermál þegar um er að ræða ytri spegla. 

 

1.3.1. Brúnir festingargata eða dælda þar sem þvermálið eða lengsta hornalína er undir 12 mm eru undanþegnar 
kröfum liðar 1.3 um geisla ef þær eru ávalar. 

 

1.4. Búnaður fyrir festingar spegla á ökutækinu skal hannaður þannig að hólkur, sem er með 70 mm geisla, 
með ás sem er snúningsás eða einn af snúningsásunum sem tryggja sveigju spegils í stefnu höggsins, 
liggi a.m.k. í gegnum hluta yfirborðsins sem búnaðurinn er festur á. 

 

1.5. Þeir hlutar ytri spegla sem getið er um í liðum 1.2 og 1.3 og eru gerðir úr efni sem er með minni ,,Shore“-
hörku A en 60 eru undanþegnir þeim ákvæðum. 

 

1.6. Þegar um er að ræða þá hluta innri spegla sem gerðir eru úr efni með minni ,,Shore“-hörku A en 50 og 
eru settir á ósveigjanlega stoð, gilda kröfur liða 1.2 og 1.3 einungis um stoðina. 

 

2. Stærðir 

 

2.1. Innri baksýnisspeglar (flokkur I) 

 

Stærð endurvarpsflatarins skal vera nægileg til að þar sé unnt að innrita rétthyrning þar sem önnur hliðin 
er 40 mm og hin ,,a“ mm á lengd, þar sem 

 

 

 

 

og r er krappageislinn. 

 

 

2.2. Ytri aðalbaksýnisspeglar (flokkur II og III) 
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2.2.1. Stærð endurvarpsflatarins skal vera nægileg til að þar sé unnt að innrita: 
 
— 40 mm háan rétthyrning með grunnlengd sem er mæld í millímetrum og hefur gildið ,,a“, 
 
— strik sem er samsíða hæð rétthyrningsins með lengd sem er mæld í millímetrum og hefur gildið ,,b“. 
 

2.2.2. Lágmarksgildi ,,a“ og ,,b“ eru gefin í töflunni hér á eftir: 
 

Flokkur baksýnisspegils a 
[mm] 

b 
[mm] 

II   200 

III   70 

 
 

2.3. Ytri ,,gleiðhorns“ -speglar (flokkur IV) 
 
Endurvarpsflöturinn skal vera einfaldur að lögun og af þeirri stærð að hann gefi, ásamt ytri spegli í flokki 
II, ef nauðsynlegt er, það sjónsvið sem tilgreint er í lið 5.4 í III. viðauka. 

 
2.4. Ytri ,,nálægðar“ -speglar (flokkur V) 
 

Endurvarpsflöturinn skal vera einfaldur að lögun og af þeirri stærð að spegillinn gefi það sjónsvið sem 
tilgreint er í lið 5.5 í III. viðauka. 

 
2.5. Framsýnisspeglar (flokkur VI) 
 

Endurvarpsflöturinn skal vera einfaldur að lögun og af þeirri stærð að spegillinn gefi það sjónsvið sem 
tilgreint er í lið 5.6 í III. viðauka. 

 
3. Endurvarpsflötur og endurvarpsstuðlar 
 
3.1. Endurvarpsflötur baksýnisspegils skal vera annaðhvort flatur eða kúptur. Ytri speglar geta verið með 

eikúlulaga hluta að því tilskildu að aðalspegillinn uppfylli kröfurnar um aukið sjónsvið. 
 
3.2. Munur á milli krappageisla spegla 
 
3.2.1. Munurinn á milli ri eða r'i og rp við hvern viðmiðunarpunkt má ekki fara yfir 0,15 r. 
 
3.2.2. Munurinn á milli krappageislanna (rp1, rp2 og rp3) og r má ekki fara yfir 0,15 r. 
 
3.2.3. Þegar r er ekki undir 3 000 mm kemur gildið 0,25 r í stað gildisins 0,15 r sem um getur í liðum 3.2.1 og 

3.2.2. 
 
3.3. Kröfur varðandi eikúlulaga hluta spegla 
 
3.3.1. Eikúlulaga speglar skulu vera nægilega stórir og lögun þeirra þannig að þeir veiti ökumanni nytsamlegar 

upplýsingar. Þetta merkir að öllu jöfnu lágmarksbreidd sem nemur 30 mm í einhverjum punkti. 
 
3.3.2. Krappageisli ri eikúlulaga hlutans skal ekki vera minni en 150 mm. 
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3.4. Gildið „r“ fyrir kúlulaga spegla skal ekki vera minna en: 

 
3.4.1. 1200 mm fyrir innri baksýnisspegla (flokkur I), 

 

3.4.2. 1200 mm fyrir ytri aðalbaksýnisspegla í flokki II og III, 

 

3.4.3. 300 mm fyrir ytri „gleiðhorns“-spegla (flokkur IV) og ytri „nálægðar“-spegla (flokkur V), 
 

3.4.4. 200 fyrir framsýnisspegla (flokkur VI). 

 

3.5. Gildið fyrir venjulegan endurvarpsstuðul, eins og það er ákvarðað samkvæmt aðferðinni sem lýst er í 
1. viðbæti við þennan viðauka, má ekki vera minna en 40%. 

 

Þegar um er að ræða endurvarpsfleti með endurvarpi sem hægt er að stilla verður dagstillingin að vera 
þannig að unnt sé að þekkja liti á umferðarljósum. Gildi venjulegs endurvarpsstuðuls í næturstillingu má 
ekki vera minna en 4%. 

 
3.6. Endurvarpsflöturinn verður að halda þeim eiginleikum sem mælt er fyrir um í lið 3.5 þrátt fyrir 

langvarandi notkun við slæm veðurskilyrði. 

 

4. Prófanir 

 
4.1. Speglar skulu settir í prófanirnar sem lýst er í lið 4.2. 

 

4.1.1. Prófunin, sem kveðið er á um í lið 4.2, er ekki nauðsynleg fyrir ytri spegla þar sem enginn hluti, í hvaða 
stillingu sem er, er undir 2 m yfir jörðu þegar ökutækið er með hleðslu samsvarandi tæknilega leyfilegum 
hámarksmassa þess. 

 
Þessi undanþága gildir einnig um festingar spegla (festingarplötur, arma, snúningsliði) sem eru undir 2 m 
yfir jörðu og sem standa ekki út fyrir heildarbreidd ökutækisins, mælt á þverplani sem liggur í gegnum 
lægstu spegilfestingar eða einhvern annan punkt framan við þetta plan ef heildarbreiddin verður meiri við 
það. 

 

Í slíkum tilvikum skal fylgja lýsing þar sem tilgreint er að speglar skulu settir upp á þann hátt að þeir séu 
í samræmi við framangreind skilyrði um staðsetningu festinga fyrir þá á ökutæki. 

 

Þegar þessi undanþága er notuð skal armurinn merktur á óafmáanlegan hátt með tákninu 
 

∆ 
2 m

 
og skal það áritað á gerðarviðurkenningarvottorðið. 

 
4.2. Höggprófun 

 
Ekki skal framkvæma prófunina í samræmi við þennan lið fyrir búnað sem er innbyggður í yfirbyggingu 
ökutækisins og er með hlífðarsvæði að framan sem hallar ekki meira en 45° mælt með tilliti til 
lengdarmiðjuplans ökutækisins, eða búnað sem stendur ekki lengra út en 100 mm mælt frá yfirbyggingu 
ökutækisins í samræmi við 74/483/EBE. 

 

4.2.1. Lýsing á prófunarbúnaði 

 
4.2.1.1. Prófunarbúnaðurinn samanstendur af kólfi, sem getur sveiflast um tvo lárétta ása sem eru hornréttir hvor 

á annan, og er annar þeirra hornréttur á plan sem er með braut fyrir ,,sveiflu“ kólfsins. 
 

Endi kólfsins er með hamri sem myndast af ósveigjanlegum kúlufleti með 165 ± 1 mm þvermál og 5 mm 
þykku gúmmílagi með ,,Shore“-hörkuna A 50. 
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Sérstakur búnaður gerir kleift að ákvarða hámarkshorn sem armurinn tekur á sig í sveifluplaninu. 

 

Stoð, sem er vandlega fest við undirstöðu kólfsins, heldur sýnishornunum í samræmi við kröfur um 
höggprófun sem tilgreindar eru í lið 4.2.2.6. 

 
Mynd 2 sýnir stærðir prófunarbúnaðar og sérstakar hönnunarforskriftir: 

 
 

 
 
 

4.2.1.2. Höggmiðja kólfsins fellur saman við miðju kúluflatarins sem myndar hamarinn. Fjarlægð hennar, ,,l“, frá 
sveifluási í sveifluplani er jafnt 1 m ± 5mm. Skertur massi kólfsins er mo = 6,8 ± 0,05 kg. Samband ,,mo“, 
heildarmassa kólfsins, ,,m“ og fjarlægðarinnar ,,d“ á milli þungamiðju kólfsins og snúningsáss hans er 
gefið með jöfnunni: 
 
 

 
 

4.2.2. Lýsing á prófuninni 

 

4.2.2.1. Aðferðin, sem notuð er til að klemma baksýnisspegla við stoðina, skal vera sú sem framleiðandi 
búnaðarins mælir með eða ef við á framleiðandi ökutækisins. 

 

4.2.2.2. Staðsetning spegla fyrir prófun 

 

4.2.2.2.1. Speglar skulu staðsettir þannig á höggprófunarbúnaði kólfsins að þeir ásar, sem eru láréttir og lóðréttir 
þegar spegill er settur á ökutæki í samræmi við leiðbeiningar umsækjanda um uppsetningu, séu í svipaðri 
stöðu. 

 

4.2.2.2.2. Ef spegill er stillanlegur með tilliti til grunnflatar skal prófunarstaðan vera sú sem einna minnstar líkur 
eru á að nokkur snúningsbúnaður virki í, innan þeirra stillingamarka sem umsækjandi mælir fyrir um. 

 
4.2.2.2.3. Ef spegill er með búnaði til að stilla fjarlægðina frá grunnfleti skal búnaðurinn settur í stöðu þar sem 

fjarlægðin á milli hússins og grunnflatarins er minnst. 
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4.2.2.2.4. Ef endurvarpsflöturinn er hreyfanlegur í húsinu skal hann stilltur þannig að efra hornið, sem er lengst frá 
ökutækinu, sé sem útstæðast miðað við húsið. 

 

4.2.2.3. Þegar kólfurinn er í lóðréttri stöðu skulu lárétt og lóðrétt lengdarplön sem liggja í gegnum miðju 
hamarsins liggja í gegnum miðju endurvarpsflatar eins og skilgreint er í lið 1.1.1.10 í I. viðauka nema 
þegar um er að ræða prófun 2 fyrir innri spegla (sjá lið 4.2.2.6.1). Sveiflulengd kólfsins skal vera samsíða 
lengdarmiðjuplani ökutækisins. 

 

4.2.2.4. Þegar hlutar spegla hindra það að hamarinn komi til baka við þau skilyrði um stillingarnar sem mælt er 
fyrir um í liðum 4.2.2.1 og 4.2.2.2 verður höggpunkturinn að hliðrast hornrétt miðað við snúningsásinn 
sem um ræðir. 

 

Hliðrunin má ekki vera meiri en nauðsynlegt er til að framkvæma prófunina: hún skal takmörkuð á 
eftirfarandi hátt: 

 

— annaðhvort snertir kúluflöturinn sem afmarkar hamarinn a.m.k. hólkinn eins og skilgreint er í lið 1.4, 

 

— eða að snertipunktur hamarsins er staðsettur a.m.k. 10 mm frá jaðri endurvarpsflatarins. 

 

4.2.2.5. Prófunin er fólgin í því að hamar er látinn falla úr hæð sem samsvarar 60° kólfhorni frá lóðréttu þannig 
að hamarinn hæfi spegilinn þegar kólfurinn nær lóðréttri stöðu. 

 

4.2.2.6. Högg er sett á spegla við eftirfarandi mismunandi skilyrði: 

 

4.2.2.6.1. Innri speglar 

 

— Prófun 1: Höggpunkturinn skal vera eins og skilgreint er í lið 4.2.2.3. Höggið skal vera þannig að 
hamarinn hæfi spegilinn á hlið endurvarpsflatarins. 

 

— Prófun 2 Höggpunktur á brún hlífðarhússins þannig að höggið myndi 45° horn við plan 
endurvarpsflatarins og sé í láréttu plani sem liggur í gegnum miðju flatarins. Höggið verður að lenda 
á hlið endurvarpsflatarins. 

 

4.2.2.6.2. Ytri speglar 

 

— Prófun 1 Höggpunkturinn skal vera eins og skilgreint er í liðum 4.2.2.3 eða 4.2.2.4. Höggið skal vera 
þannig að hamarinn hæfi baksýnisspegilinn á hlið endurvarpsflatarins. 

 

— Prófun 2 Höggpunkturinn skal vera eins og skilgreint er í liðum 4.2.2.3 eða 4.2.2.4. Höggið skal vera 
þannig að hamarinn hæfi spegilinn á gagnstæða hlið endurvarpsflatarins. 

 

Þegar baksýnisspeglar í flokki II eða III eru settir í sömu festingu og baksýnisspeglar í flokki IV skulu 
ofangreindar prófanir framkvæmdar á lægri speglinum. Tækniþjónustan, sem sér um prófanirnar, má þó 
endurtaka aðra eða báðar þessar prófanir á efri speglinum ef hann er minna en 2 m yfir jörðu. 

 

5. Niðurstöður prófana 

 

5.1. Í prófununum, sem lýst er í lið 4.2, skal kólfurinn halda áfram að sveiflast eftir höggið þannig að vörpun 
stöðunnar, sem armurinn tekur á sig í sveifluplaninu, myndi a.m.k. 20° horn við lóðrétta línu. Nákvæmni 
mælinga á horninu skal vera innan ± 1°. 

 

5.1.1. Þessi krafa gildir ekki um spegla sem festir eru á framrúðu en um þá gilda kröfurnar sem settar eru fram í 
lið 5.2 eftir prófunina. 

 

5.1.2. Nauðsynlegt horn miðað við lóðrétta línu er minnkað úr 20° í 10° fyrir alla baksýnisspegla í flokki II og 
IV og baksýnisspegla í flokki III sem eru settir í sömu festingar og speglar í flokki IV. 



Nr. 26/84  7.6.2007EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

5.2. Ef festingar spegla brotna við þær prófanir sem lýst er í lið 4.2, fyrir spegla sem festir eru á framrúðu, má 
sá hluti sem eftir stendur ekki standa meira en 1 cm út frá grunnfleti og lögunin eftir prófunina verður að 
uppfylla skilyrðin sem mælt er fyrir um í lið 1.3. 

 

5.3. Endurvarpsflöturinn má ekki brotna við þær prófanir sem lýst er í lið 4.2. Þó má koma brot í 
endurvarpsflötinn ef eitt eftirfarandi skilyrða er uppfyllt: 

 

5.3.1. Glerbrotin haldast í húsinu eða á fleti sem er vel festur við húsið; leyfilegt er að hluti glerbrotanna losni 
að hluta til frá bakinu ef það er ekki meira en 2,5 mm á hvorri hlið rifunnar. Leyfilegt er að litlar flísar 
losni frá yfirborði glersins við höggpunktinn. 

 

5.3.2. Endurvarpsflöturinn er gerður úr öryggisgleri. 

 

 

B. BÚNAÐUR TIL AÐ AUKA SJÓNSVIÐ, ANNAR EN SPEGLAR 

 

1. Almennar kröfur 

 

1.1. Ef nauðsynlegt er að notandinn breyti stillingum skal búnaður til að auka sjónsvið vera þannig að hægt sé 
að stilla hann án þess að nota verkfæri. 

 

1.2. Ef búnaður til að auka sjónsvið getur einungis birt heildarsjónsviðið, sem mælt er fyrir um, með því að 
skanna sjónsviðið skal heildarferlið við að skanna, birta og endurstilla í upphaflega stöðu ekki taka lengur 
en tvær sekúndur. 

 

2. Búnaður til að auka sjónsvið sem samanstendur af myndavél og skjá 

 

2.1. Almennar kröfur 

 

2.1.1. Þegar búnaður til að auka sjónsvið, sem samanstendur af myndavél og skjá, er settur á sléttan flöt verða 
allir hlutar að vera með krappageisla „c“ sem er ekki undir 2,5 mm, í hvaða stillingu sem er, sem eru í 
snertingu í kyrrstöðu við kúluflöt sem er ýmist 165 mm í þvermál, þegar um er að ræða skjá, eða 100 mm 
í þvermál þegar um er að ræða myndavél. 

 

2.1.2. Brúnir festingargata eða dælda, þar sem þvermálið eða lengsta hornalína er undir 12 mm, eru 
undanþegnar kröfum liðar 2.1.1 um geisla ef þær eru ávalar. 

 

2.1.3. Þegar um er að ræða þá hluta myndavélar og skjás sem gerðir eru úr efni með minni ,,Shore“-hörku A en 
60 sem eru settir á ósveigjanlega stoð, gilda kröfur liðar 2.1.1 einungis um stoðina. 

 

2.2. Kröfur um virkni 

 

2.2.1. Myndavélin skal virka vel þegar sólarljós er ekki mikið. Myndavélin skal gefa ljómabirtumun sem er 
a.m.k. 1:3 við lítið sólarljós á svæði sem er fyrir utan þann hluta myndarinnar þar sem ljósgjafinn er 
birtur (skilyrði eins og það er skilgreint í EN 12368:8.4). Ljósgjafinn skal lýsa myndavélina með 
40 000 lx. Hornið milli þverlínu nemaplansins og línunnar sem tengir miðpunkt nemans og ljósgjafans 
skal vera 10°. 

 

2.2.2. Skjárinn skal gefa lágmarksbirtumun við mismunandi ljósskilyrði eins og skilgreint er í frumvarpi að 
alþjóðastaðli ISO/DIS 15008 [2]. 

 

2.2.3. Mögulegt skal vera að stilla meðalljóma skjásins að umhverfisskilyrðum, annaðhvort handvirkt eða 
sjálfvirkt. 

 

2.2.4. Mælingarnar á ljómabirtumun skulu framkvæmdar í samræmi við ISO/DIS 15008. 
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3. Annar búnaður til að auka sjónsvið 
 

Færa skal sönnur á að búnaðurinn uppfylli eftirfarandi kröfur: 
 
3.1. Búnaður skal greina sýnilega tíðnirófið og skal alltaf birta myndina án þess að nauðsynlegt sé að breyta 

henni yfir í sýnilega tíðnirófið. 
 
3.2. Virknin skal tryggð við þær notkunaraðstæður sem kerfið er tekið í notkun við. Liður 2.2 skal gilda, að 

hluta eða í heild, eftir því hvaða tækni er notuð til að fá myndir og birta þær. Í öðrum tilvikum er hægt að 
ná þessu fram með því að staðfesta og sýna fram á með kerfi, sem hefur næmi sem er hliðstætt því sem 
fjallað er um í lið 2.2, að virkni sé tryggð sem er sambærileg eða betri en sú sem er krafist og með því að 
sýna að virkni sé tryggð sem er jafngild eða betri en sú sem krafist er að því er varðar spegla eða búnað 
til að auka sjónsvið sem samanstendur af myndavél og skjá. 
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1. viðbætir 

Aðferð til að ákvarða krappageislann „r“ fyrir endurvarpsflöt spegils 

1. Mæling 

1.1. Búnaður 

„Kúlumælir“ svipaður þeim sem er lýst á mynd 3, með tilgreindar fjarlægðir á milli afritunarpinnans á 
mæliskífunni og föstu fótanna á stönginni, er notaður. 

1.2. Mælipunktar 

1.2.1. Mæla skal aðalkrappageisla við þrjá punkta sem eru eins nálægt einum þriðja, helming og tveimur þriðju af 
fjarlægð meðfram boga endurvarpsflatarins og mögulegt er, liggja í gegnum miðju flatarins og eru samsíða 
striki b eða liggja í gegnum miðju endurvarpsflatar sem er hornréttur á bogann ef hann er lengri. 

1.2.2. Ef stærð endurvarpsflatarins kemur í veg fyrir að hægt sé að mæla í þá stefnu sem skilgreind er í lið 1.1.1.5 í 
I. viðauka getur tækniþjónustan, sem sér um að framkvæma prófanirnar, tekið málin við framangreinda 
punkta í tvær hornréttar stefnur sem eru eins nálægt þeim sem lýst er hér að framan og mögulegt er. 

2. Útreikningur á krappageisla „r“ 

„r“, gefið í mm, er reiknað út frá formúlunni: 

 
þar sem: 

rp1: krappageisli við fyrsta mælipunkt, 

rp2: krappageisli við annan mælipunkt, 

rp3: krappageisli við þriðja mælipunkt. 

Mynd 3: kúlumælir 
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2. viðbætir 
 
 

Prófunaraðferð til að ákvarða endurvarpshæfni 
 
 
 
1. SKILGREININGAR 

 

1.1. CIE-staðalljós A°(1): Gerð litmæliljóss sem stendur fyrir algeislara við T68 = 2 855,6 K. 

 

1.2. CIE staðlaður ljósgjafi A°(1): Loftfylltur tungsten-glóvírslampi sem vinnur við litahitastigið T68 = 2 855,6 K. 

 

1.3. CIE 1931 staðalathugandi litmælingar1): Geislanemi með litmælieiginleika sem samsvara litrófsþrílita-
gildunum )(z),(y),(x λλλ (sjá töflu). 

 

1.4. CIE-litrófsþrílitagildi (1): Þrílitagildi fyrir einlita þætti jafnorkulitrófs í CIE (XYZ) kerfinu. 

 

1.5. Dagsjón (1): Sjón eðlilegs auga þegar það er aðlagað að ljómastigi sem er a.m.k. nokkur cd/m2. 

 

2. TÆKI 

 

2.1. Almennt 

 

Tækið skal samanstanda af ljósgjafa, festingu fyrir prófunarsýni, móttökutæki með ljósnema og álestrarmæli 
(sjá mynd 4) og búnaði til að koma í veg fyrir áhrif utanaðkomandi ljóss. 

 

Í móttökutækinu má vera ljósmælikúla svo auðveldara sé að mæla endurvarp spegla sem eru ekki flatir 
(kúptir speglar) (sjá mynd 5). 

 

2.2. Litrófseiginleikar ljósgjafa og móttökutækis 

 

Ljósgjafinn skal vera staðlaður CIE-ljósgjafi A ásamt ljóskerfi sem getur gefið næstum því beinstilltan 
ljósgeisla. Mælt er með að nota búnað til að jafna spennuna svo hægt sé að halda óbreyttri spennu í 
lampanum á meðan tækið vinnur. 

 

Móttökutækið skal vera með ljósnema með litrófssvörun í réttu hlutfalli við skærleikafall dagsjónar CIE 
(1931) staðalathuganda litmælingar (sjá töflu). Leyfilegt er að nota aðrar samsetningar ljósgjafa-síu-
móttökutækis sem gefa heildarjafngildi CIE-staðalljóss A og dagsjónar. Þegar ljósmælikúla er notuð í 
móttökutækið skal innra yfirborð kúlunnar þakið mattri hvítri húð sem gefur dreifða taplitla speglun. 

 

2.3. Rúmfræðileg skilyrði 

 

Stefna innfallandi geislavandar ( ϑ ) á helst að mynda 0,44 ± 0,09 rad (25 ± 5°) horn á þveril á prófað 
yfirborð og hornið má ekki fara yfir efri vikmörk (þ.e. 0,53 rad eða 30°). Ás móttökutækisins skal mynda 
horn ( ϑ ) á þennan þveril sem er jafnt horni innfallandi geislavandar á þverilinn (sjá mynd 4). Innfallandi 
geislavöndur skal ekki hafa minna en 13 mm (0,5 tommu) þvermál þegar hann lendir á prófuðu yfirborði. 
Geislavöndurinn, sem endurvarpast, skal ekki vera breiðari en næma svæði ljósnemans og ekki hylja minna 
en 50% af því svæði og hylja eins nálægt og unnt er sama hluta svæðisins og var notaður við kvörðun 
tækisins. 

 

 
 
(1) Skilgreiningar eru teknar úr riti CIE 50 (45), Alþjóðlegt Raftækniorðasafn, flokkur 45: Lýsing. 
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Þegar ljósmælikúla er notuð í móttökutækinu skal kúlan vera með 127 mm lágmarksþvermál (5 tommur). 
Opin fyrir sýnið og fyrir innfallandi geislavönd skulu vera af þeirri stærð að þau hleypi í gegn öllum 
innfallandi og endurvörpuðum geislavöndum. Ljósneminn skal staðsettur þannig að hann fái ekki á sig ljós 
beint, hvorki frá innfallandi né endurvarpaða geislavendinum. 

 

2.4. Rafmagnseiginleikar ljósnema- og álestrarbúnaðar 

 

Úttak ljósskynjarans á álestrarmælinum skal vera línulegt fall af ljósstyrknum á ljósnæma svæðinu. Nota skal 
búnað (rafbúnað og/eða ljósbúnað) svo auðveldara sé að núllstilla og kvarða. Slíkur búnaður má ekki hafa 
áhrif á línuleika eða litrófseiginleika búnaðarins. Nákvæmni ljósnemans og álestrarbúnaðarins skal vera innan 
við ± 2% af fullum mælikvarða eða ± 10% af mæligildinu, eftir því hvort er minna. 

 

2.5. Festing fyrir sýni 

 

Búnaðurinn á að geta staðsett prófunarsýnið þannig að ásar ljósgjafaarms og móttökutækis skerist við 
endurvarpsflöt. Endurvarpsflöturinn má vera fyrir innan eða við annað hvort yfirborð spegilsýnisins, eftir því 
hvort það er spegill með fyrsta yfirborð, annað yfirborð eða strendingslaga spegill af ,,flip“ gerð. 

 

3. VINNUAÐFERÐ 

 

3.1. Bein kvörðunaraðferð 

 

Með beinni kvörðunaraðferð er loft notað sem viðmiðunarstaðall. Þessari aðferð er beitt þegar um er að ræða 
tæki sem eru smíðuð þannig að hægt sé að kvarða við 100% af mælikvarðanum þegar móttökutækið snýr 
beint á ás ljósgjafans (sjá mynd 4). 

 

Það getur verið æskilegt í sumum tilvikum (eins og þegar yfirborð með lítilli endurvarpshæfni er mælt) að 
nota millistigskvörðunarpunkt (á milli 0 og 100% á mælikvarðanum) með þessari aðferð. Í slíkum tilvikum 
skal setja síu með hlutlausum þéttleika með þekktan gegnumferðarstuðul inn í leið ljóssins og stilla 
kvörðunarbúnaðinn þar til mælirinn sýnir hlutfall gegnumferðarstuðuls síu með hlutlausum þéttleika. Sían 
skal síðan fjarlægð áður en mælingar á endurvarpshæfni eru framkvæmdar. 

 

3.2. Óbein kvörðunaraðferð 

 

Óbeinni kvörðunaraðferð er beitt þegar um er að ræða tæki þar sem innbyrðis afstaða ljósgjafa og 
móttökutækis er óbreytanleg. Nauðsynlegt er að endurvarpsstaðall sé kvarðaður og honum haldið við á réttan 
hátt. Viðmiðunarstaðallinn skal helst vera flatur spegill með gildi endurvarpsstuðuls sem næst því sem er hjá 
prófunarsýnunum. 

 

3.3. Mælingar á flötum speglum 

 

Endurvarpsstuðul flatra spegilsýna er hægt að mæla með tækjum sem hafa ýmist beina eða óbeina 
kvörðunaraðferð. Gildi endurvarpsstuðulsins er lesið beint af álestrarmælinum. 

 

3.4. Mælingar á speglum sem eru ekki flatir (kúptir speglar) 

 

Við mælingar á endurvarpsstuðli spegla sem eru ekki flatir (kúptir speglar) er nauðsynlegt að nota tæki sem 
eru með ljósmælikúlu í móttökutækinu (sjá mynd 5). Ef álestrarmælir tækisins gefur ne skiptingar á 
stöðluðum spegli með endurvarpsstuðul E% þá munu nx skiptingar á óþekktum spegli samsvara 
endurvarpsstuðli X% sem er gefinn með formúlunni: 
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Litrófsþrílitagildi fyrir staðalathuganda litmælingar CIE 1931 (1) 
 

Þessi tafla er tekin úr riti CIE 50 (45) (1970) 
 

λ  
mm )(x λ  )(y λ  )(z λ  

380 0,0014 0,0000 0,0065 
390 0,0042 0,0001 0,0201 

    
400 0,0143 0,0004 0,0679 
410 0,0435 0,0012 0,2074 
420 0,1344 0,0040 0,6456 
430 0,2839 0,0116 1,3856 
440 0,3483 0,0230 1,7471 

    
450 0,3362 0,0380 1,7721 
460 0,2908 0,0600 1,6692 
470 0,1954 0,0910 1,2876 
480 0,0956 0,1390 0,8130 
490 0,0320 0,2080 0,4652 

    
500 0,0049 0,3230 0,2720 
510 0,0093 0,5030 0,1582 
520 0,0633 0,7100 0,0782 
530 0,1655 0,8620 0,0422 
540 0,2904 0,9540 0,0203 

    
550 0,4334 0,9950 0,0087 
560 0,5945 0,9950 0,0039 
570 0,7621 0,9520 0,0021 
580 0,9163 0,8700 0,0017 
590 1,0263 0,7570 0,0011 

    
600 1,0622 0,6310 0,0008 
610 1,0026 0,5030 0,0003 
620 0,8544 0,3810 0,0002 
630 0,6424 0,2650 0,0000 
640 0,4479 0,1750 0,0000 

    
650 0,2835 0,1070 0,0000 
660 0,1649 0,0610 0,0000 
670 0,0874 0,0320 0,0000 
680 0,0468 0,0170 0,0000 
690 0,0227 0,0082 0,0000 

    
700 0,0114 0,0041 0,0000 
710 0,0058 0,0021 0,0000 
720 0,0029 0,0010 0,0000 
730 0,0014 0,0005 0,0000 
740 0,0007  0,0002 (*) 0,0000 

    
750 0,0003 0,0001 0,0000 
760 0,0002 0,0001 0,0000 
770 0,0001 0,0000 0,0000 
780 0,0000 0,0000 0,0000 

(*) Breytt 1966 (úr 3 í 2) 
 
 
(1) Stytt tafla. Gildin fyrir (λ) = V(λ) eru gefin með fjórum aukastöfum 
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III. VIÐAUKI 
 

KRÖFUR VARÐANDI ÁFESTINGU SPEGLA OG ANNARS BÚNAÐAR TIL AÐ AUKA SJÓNSVIÐ Á ÖKUTÆKI 
 

Almennt 
 
1.1. Speglar og annar búnaður til að auka sjónsvið skal festur þannig að spegillinn eða annar búnaður til að auka 

sjónsvið hreyfist ekki og breyti ekki mældu sjónsviði eða titri svo mikið að það valdi því að ökumaður 
mistúlki þá mynd sem hann sér. 

 
1.2. Skilyrðin, sem mælt er fyrir um í lið 1.1, skulu uppfyllt þegar ökutækið hreyfist á hraða upp í 80% af þeim 

hámarkshraða sem það er hannað fyrir, þó ekki yfir 150 km/klst. 
 
1.3. Þau sjónsvið, sem eru skilgreind hér á eftir, skulu ákvörðuð með heildarsjónsviði beggja augna, þannig að 

augun séu á sama stað og „sjónpunktar ökumanns“ eins og skilgreint er í lið 1.1.1.12 í I. viðauka. Sjónsvið 
skal ákvarðað þegar ökutækið er tilbúið til aksturs eins og skilgreint er í lið 2.5 í I. viðauka við tilskipun 
97/27/EB. Sjónsvið skal ákvarðað í gegnum rúður sem eru með heildargegnumferðarstuðul ljóss a.m.k. 70% 
mælt hornrétt á yfirborðið. 

 
Speglar 

 
2. Fjöldi 
 
2.1. Lágmarksfjöldi lögboðinna spegla 
 
2.1.1. Sjónsviðið, sem mælt er fyrir um í 5. lið, skal nást með lágmarksfjölda lögboðinna spegla sem gefinn er í 

eftirfarandi töflu. Ef ekki er gerð lögboðin krafa um að spegill sé til staðar er ekki hægt að krefjast þess að 
annar búnaður til að auka sjónsvið sé lögboðinn. 

 



   
 
 

Innri spegill Ytri speglar 
Ökutækjaflokkur Innri spegill 

Flokkur I 
Aðalspegill (stór) 

Flokkur II 
Aðalspegill (lítill) 

Flokkur III 
Gleiðhornsspegill 

Flokkur IV 
Nálægðarspegill 

Flokkur V 
Framsýnisspegill 

Flokkur VI 
M1 Lögboðið 

Nema spegill veiti ekki 
útsýn aftur fyrir (eins og 
skilgreint er í lið 5.1 í III. 
viðauka) 

Valkvætt 

Ef spegillinn veitir ekki 
útsýn aftur fyrir 

Valkvætt Lögboðið 

Einn ökumannsmegin og 
einn farþegamegin. Heimilt 
er að festa spegla í flokki II 
í staðinn. 

Valkvætt 

Einn ökumannsmegin og 
/eða einn farþegamegin 

Valkvætt 

Einn ökumannsmegin og 
einn farþegamegin (báðir 
verða að vera festir a.m.k. 
2 m yfir jörðu) 

Valkvætt 

(verða að vera festir a.m.k. 
2 m yfir jörðu) 

M2 Valkvætt 

(engar kröfur varðandi 
sjónsviðið)  

Lögboðið 

Einn ökumannsmegin og 
einn farþegamegin 

Ekki heimilt Valkvætt 

Einn ökumannsmegin og 
/eða einn farþegamegin 

Valkvætt 

Einn ökumannsmegin og 
einn farþegamegin (báðir 
verða að vera festir a.m.k. 
2 m yfir jörðu) 

Valkvætt 

(verða að vera festir a.m.k. 
2 m yfir jörðu) 

M3 Valkvætt 

(engar kröfur varðandi 
sjónsviðið)  

Lögboðið 

Einn ökumannsmegin og 
einn farþegamegin 

Ekki heimilt Valkvætt 

Einn ökumannsmegin og 
/eða einn farþegamegin 

Valkvætt 

Einn ökumannsmegin og 
einn farþegamegin (báðir 
verða að vera festir a.m.k. 
2 m yfir jörðu) 

Valkvætt 

(verða að vera festir a.m.k. 
2 m yfir jörðu) 

N1 Lögboðið 

Nema spegill veiti ekki 
útsýn aftur fyrir (eins og 
skilgreint er í lið 5.1 í III. 
viðauka) 

Valkvætt 

Ef spegillinn veitir ekki 
útsýn aftur fyrir 

Valkvætt Lögboðið 

Einn ökumannsmegin og 
einn farþegamegin. Heimilt 
er að festa spegla í flokki II 
í staðinn. 

Valkvætt 

Einn ökumannsmegin og 
/eða einn farþegamegin 

Valkvætt 

Einn ökumannsmegin og 
einn farþegamegin (báðir 
verða að vera festir a.m.k. 
2 m yfir jörðu) 

Valkvætt 

(verða að vera festir a.m.k. 
2 m yfir jörðu) 
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Innri spegill Ytri speglar 
Ökutækjaflokkur Innri spegill 

Flokkur I 
Aðalspegill (stór) 

Flokkur II 
Aðalspegill (lítill) 

Flokkur III 
Gleiðhornsspegill 

Flokkur IV 
Nálægðarspegill 

Flokkur V 
Framsýnisspegill 

Flokkur VI 
N2 ≤ 7,5 t Valkvætt 

(engar kröfur varðandi 
sjónsviðið)  

Lögboðið 

Einn ökumannsmegin og 
einn farþegamegin 

Ekki heimilt Valkvætt 

Einn ökumannsmegin og 
einn farþegamegin 

Valkvætt 

Einn farþegamegin, einn 
ökumannsmegin (báðir 
verða að vera festir a.m.k. 
2 m yfir jörðu) 

Valkvætt 

Einn framsýnisspegill 
(verður að vera festur 
a.m.k. 2 m yfir jörðu) 

N2 > 7,5 t Valkvætt 

(engar kröfur varðandi 
sjónsviðið)  

Lögboðið 

Einn ökumannsmegin og 
einn farþegamegin 

Ekki heimilt Lögboðið 

Einn ökumannsmegin og 
einn farþegamegin 

Lögboðið sjá liði 3.7 og 
5.5.5 í III. viðauka 

Einn farþegamegin 

Valkvætt 

Einn ökumannsmegin 
(báðir verða að vera festir 
a.m.k. 2 m yfir jörðu) 

Lögboðið, sjá lið 2.1.2 í 
III. viðauka 

Einn framsýnisspegill 
(verður að vera festur 
a.m.k. 2 m yfir jörðu) 

N3 Valkvætt 

(engar kröfur varðandi 
sjónsviðið)  

Lögboðið 

Einn ökumannsmegin og 
einn farþegamegin 

Ekki heimilt Lögboðið 

Einn ökumannsmegin og 
einn farþegamegin 

Lögboðið sjá liði 3.7 og 
5.5.5 í III. viðauka 

Einn farþegamegin 

Valkvætt 

Einn ökumannsmegin 
(báðir verða að vera festir 
a.m.k. 2 m yfir jörðu) 

Lögboðið, sjá lið 2.1.2 í 
III. viðauka 

Einn framsýnisspegill 
(verður að vera festur 
a.m.k. 2 m yfir jörðu) 
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2.1.2. Ef hægt er að ná sjónsviðinu, sem lýst er fyrir framsýnisspegil, og mælt er fyrir um í lið 5.6 með öðrum 
búnaði til að auka sjónsvið sem er viðurkenndur í samræmi við B-hluta II. viðauka og sem er uppsettur í 
samræmi við þennan viðauka er hægt að nota þennan búnað í stað spegils. 

 

Ef búnaður sem samanstendur af myndavél og skjá er notaður verður skjárinn eingöngu að birta sjónsviðið 
sem mælt er fyrir um í lið 5.6 þegar ökutækið hreyfist áfram á hraða upp að 30 km/klst. Ef ökutækið hreyfist 
á meiri hraða eða aftur á bak er hægt að nota skjáinn til að birta sjónsvið annarra myndavéla sem festar eru á 
ökutækið. 

 

2.2. Ákvæði þessarar tilskipunar gilda ekki um eftirlitsspegla sem skilgreindir eru í lið 1.1.1.3 í I. viðauka. Engu 
að síður verður að festa ytri eftirlitsspegla a.m.k. 2 m yfir jörðu þegar ökutækið er með hleðslu sem samsvarar 
tæknilega leyfilegum hámarksmassa þess. 

 

3. Staðsetning 

 

3.1. Spegla á að staðsetja þannig að ökumaður sjái vel veginn fyrir aftan, til hliðar við og fyrir framan ökutækið 
þegar hann situr í ökumannssætinu í eðlilegri akstursstöðu. 

 

3.2. Ytri speglar verða að sjást í gegnum hliðarrúður eða þann hluta framrúðunnar sem rúðuþurrkan hreinsar. En 
af ástæðum er varða hönnun gildir þetta síðasta ákvæði (þ.e. ákvæði varðandi hreinsaða hluta framrúðunnar) 
þó ekki um: 

 

— ytri spegla farþegamegin í ökutækjum í flokkum M2 og M3, 

 

— spegla í flokki VI. 

 

3.3. Ef mæla á sjónsvið í ökutæki með stýrishúsi á undirvagni skal framleiðandi tilgreina lágmarks- og 
hámarksbreidd yfirbyggingar og líkja eftir henni með því að smíða gervigafl ef nauðsyn krefur. Allar 
samskipanir ökutækis og spegla, sem teknar eru til greina við prófun, skulu koma fram á EB-
gerðarviðurkenningarvottorði ökutækis með tilliti til uppsetningar spegla (sjá 4. viðbæti við I. viðauka). 

 

3.4. Ytri spegillinn, sem mælt er fyrir um á ökumannshlið ökutækis, skal staðsettur þannig að ekki myndist meira 
en 55° horn á milli lóðrétts lengdarmiðjuplans ökutækisins og lóðrétts flatar sem liggur í gegnum miðju 
spegilsins og í gegnum miðju 65 mm beinnar línu sem tengir sjónpunkta ökumanns. 

 

3.5. Spegill má ekki standa meira út fyrir utanverða yfirbyggingu ökutækis en nauðsynlegt er til að fara að 
kröfunum varðandi sjónsvið sem mælt er fyrir um í 5. lið. 

 

3.6. Þegar lægri brún ytri spegils er innan við 2 metra yfir jörðu á ökutæki með hleðslu, sem samsvarar tæknilega 
leyfilegum hámarksmassa þess með hleðslu, má ytri spegillinn ekki standa meira en 250 mm út fyrir 
heildarbreidd ökutækisins sem mæld er án spegla. 

 

3.7. Speglar í flokki V og VI skulu festir þannig á ökutækið að enginn hluti spegilsins eða umgjarðanna, í hvaða 
stillingu sem þær eru, sé minna en 2 m yfir jörðu þegar ökutækið er með hleðslu samsvarandi tæknilega 
leyfilegum hámarksmassa þess með hleðslu. 

 

Þessir speglar skulu þó ekki settir á ökutæki þar sem hæð stýrishússins getur komið í veg fyrir að farið sé að 
þessari kröfu. Í því tilviki er ekki krafist annars búnaðar til að auka sjónsvið. 

 

3.8. Með fyrirvara um kröfurnar, sem settar eru fram í liðum 3.5, 3.6 og 3.7, mega speglar standa út fyrir leyfilega 
hámarksbreidd ökutækja. 

 

4. Stilling 

 

4.1. Ökumaður skal geta stillt innri spegil úr akstursstöðu. 

 

4.2. Ytri spegil, sem er á ökumannshlið, skal vera hægt að stilla innan úr ökutækinu þegar dyrnar eru lokaðar en 
gluggar mega þó vera opnir. Þó má festa speglana í rétta stöðu utan frá. 
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4.3. Þær kröfur, sem settar eru fram í lið 4.2, gilda ekki um ytri spegla sem hægt er að setja aftur í fyrri stöðu eftir 
að hafa færst úr stað, án þess að sérstakar stillingar séu nauðsynlegar. 

 
5. Sjónsvið 
 
5.1. Innri baksýnisspegill (flokkur I) 
 

Sjónsviðið skal vera þannig að ökumaður geti séð a.m.k. 20 m breiðan og flatan, láréttan hluta vegarins utan 
um lóðrétt lengdarmiðjuplan ökutækisins sem nær frá punkti sem er 60 m aftan við sjónpunkta ökumanns 
(mynd 6) og að sjóndeildarhring. 
 

 
 

Mynd 6: Sjónsvið spegils í flokki I 
 
5.2. Ytri aðalbaksýnisspeglar í flokki II 
 
5.2.1. Ytri baksýnisspegill ökumannsmegin 
 

Sjónsviðið skal vera þannig að ökumaður geti séð a.m.k. 5 m breiðan og flatan, láréttan hluta vegarins sem 
afmarkast af plani samsíða lóðréttu lengdarmiðjuplani ökutækisins og liggur í gegnum ysta punkt ökutækisins 
ökumannsmegin og nær frá punkti sem er 30 m aftan við sjónpunkta ökumanns og að sjóndeildarhring. 

 
Að auki verður ökumaður að sjá 1 m af breidd vegarins, sem afmarkast af plani samsíða lóðréttu 
lengdarmiðjuplani og liggur í gegnum ysta punkt ökutækisins, frá punkti sem er 4 m aftan við lóðrétta planið 
sem liggur í gegnum sjónpunkta ökumanns (mynd 7). 

 
5.2.2. Ytri baksýnisspegill farþegamegin 
 

Sjónsviðið skal vera þannig að ökumaður geti séð a.m.k. 5 m breiðan og flatan, láréttan hluta vegarins sem 
afmarkast farþegamegin af plani samsíða lóðréttu lengdarmiðjuplani ökutækisins og liggur í gegnum ysta 
punkt ökutækisins farþegamegin og nær frá 30 m aftan við sjónpunkta ökumanns og að sjóndeildarhring. 

 
Að auki verður ökumaður að sjá 1 m af breidd vegarins, sem afmarkast af plani samsíða lóðréttu 
lengdarmiðjuplani og liggur í gegnum ysta punkt ökutækisins, frá punkti sem er 4 m aftan við lóðrétta planið 
sem liggur í gegnum sjónpunkta ökumanns (mynd 7). 
 

 
 

Mynd 7: Sjónsvið spegla í flokki II 
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5.3. Ytri aðalbaksýnisspeglar í flokki III 

 

5.3.1. Ytri baksýnisspegill ökumannsmegin 

 

Sjónsviðið skal vera þannig að ökumaður geti séð a.m.k. 4 m breiðan og flatan, láréttan hluta vegarins sem 
afmarkast af plani samsíða lóðréttu lengdarmiðjuplani ökutækisins og liggur í gegnum ysta punkt ökutækisins 
ökumannsmegin og nær frá 20 m aftan við sjónpunkta ökumanns og að sjóndeildarhring (sjá mynd 8). 

 

Að auki verður ökumaður að sjá 1 m af breidd vegarins, sem afmarkast af plani samsíða lóðréttu 
lengdarmiðjuplani og liggur í gegnum ysta punkt ökutækisins, frá punkti sem er 4 m aftan við lóðrétta planið 
sem liggur í gegnum sjónpunkta ökumanns. 

 

5.3.2. Ytri baksýnisspegill farþegamegin 

 

Sjónsviðið skal vera þannig að ökumaður geti séð a.m.k. 4 m breiðan og flatan, láréttan hluta vegarins sem 
afmarkast af plani samsíða lóðréttu lengdarmiðjuplani ökutækisins og liggur í gegnum ysta punkt ökutækisins 
farþegamegin og nær frá 20 m aftan við sjónpunkta ökumanns og að sjóndeildarhring (sjá mynd 8). 

 

Að auki verður ökumaður að sjá 1 m af breidd vegarins, sem afmarkast af plani samsíða lóðréttu lengdar-
miðjuplani og liggur í gegnum ysta punkt ökutækisins, frá punkti sem er 4 m aftan við lóðrétta planið sem 
liggur í gegnum sjónpunkta ökumanns. 

 

 
 

Mynd 8 Sjónsvið spegla í flokki III 

 

5.4. Ytri ,,gleiðhorns“ -spegill (flokkur IV) 

 

5.4.1. Ytri „gleiðhorns“-spegill ökumannsmegin 

 

Sjónsviðið skal vera þannig að ökumaður geti séð a.m.k. 15 m breiðan og flatan, láréttan hluta vegarins sem 
afmarkast af plani samsíða lóðréttu lengdarmiðjuplani ökutækisins og liggur í gegnum ysta punkt ökutækisins 
ökumannsmegin og sem nær frá punkti sem er a.m.k. 10 til 25 m aftan við sjónpunkta ökumanns. 

 
Að auki verður ökumaður að sjá 4,5 m af breidd vegarins, sem afmarkast af plani samsíða lóðréttu 
lengdarmiðjuplani og liggur í gegnum ysta punkt ökutækisins, frá punkti sem er 1,5 m aftan við lóðrétta 
planið sem liggur í gegnum sjónpunkta ökumanns (mynd 9). 
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5.4.2. Ytri „gleiðhorns“-spegill farþegamegin 

 

Sjónsviðið skal vera þannig að ökumaður geti séð a.m.k. 15 m breiðan og flatan, láréttan hluta vegarins sem 
afmarkast af plani samsíða lóðréttu lengdarmiðjuplani ökutækisins og liggur í gegnum ysta punkt ökutækisins 
farþegamegin og sem nær frá punkti sem er a.m.k. 10 til 25 m aftan við sjónpunkta ökumanns. 

 

Að auki verður ökumaður að sjá 4,5 m af breidd vegarins, sem afmarkast af plani samsíða lóðréttu 
lengdarmiðjuplani og liggur í gegnum ysta punkt ökutækisins, frá punkti sem er 1,5 m aftan við lóðrétta 
planið sem liggur í gegnum sjónpunkta ökumanns (mynd 9). 

 

 
 
 

Mynd 9 Sjónsvið „gleiðhorns“-spegla í flokki IV 

 

5.5. Ytri ,,nálægðar“ -spegill (flokkur V) 

 

 Sjónsviðið skal vera þannig að ökumaður geti séð flatan, láréttan hluta vegarins meðfram hliðum ökutækisins 
sem afmarkast af eftirfarandi lóðréttum plönum (sjá myndir 10a og 10b): 

 

5.5.1. plani sem er samsíða lóðréttu lengdarmiðjuplani ökutækisins og liggur í gegnum ysta punkt farþegamegin við 
stýrishús ökutækisins, 

 

5.5.2. á þverveginn, samsíða plani sem liggur í 2 m fjarlægð framan við planið sem nefnt er í lið 5.5.1, 

 

5.5.3. að aftan, plani sem er samsíða lóðréttu plani sem liggur í gegnum sjónpunkta ökumanns og er 1,75 m fyrir 
aftan það plan, 

 
5.5.4. að framan, plani sem er samsíða lóðréttu plani sem liggur í gegnum sjónpunkta ökumanns og er 1 m fyrir 

framan það plan. Ef lóðrétta þverplanið, sem liggur í gegnum fremstu brún á stuðara ökutækisins, er minna en 
1 m fyrir framan lóðrétta planið sem liggur í gegnum sjónpunkta ökumanns skal sjónsviðið takmarkað við 
það plan. 
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5.5.5. Ef sjónsviðið, sem lýst er á myndum 10a og 10b, næst með samsetningu sjónsviðs gleiðhornsspegils í flokki 
IV og framsýnisspegils í flokki VI er ekki lögboðið að setja upp nálægðarspegil í flokki V. 

 

 
 

Myndir 10a og 10b Sjónsvið nálægðarspegils í flokki V 

 

 

5.6. Framsýnisspegill (flokkur VI) 

 

5.6.1. Sjónsviðið skal vera þannig að ökumaður geti séð a.m.k. flatan, láréttan hluta vegarins sem afmarkast af: 

 

— einu lóðréttu þverplani sem liggur í gegnum ysta punkt framhluta stýrishúss ökutækisins 

 

— einu lóðréttu þverplani sem er 2000 mm fyrir framan ökutækið 

 

— einu lóðréttu lengdarmiðjuplani sem liggur samsíða lóðréttu lengdarmiðjuplani sem liggur í gegnum ystu 
hlið ökutækisins ökumannsmegin og 

 

— einu lóðréttu lengdarmiðjuplani sem liggur samsíða lóðréttu lengdarmiðjuplani 2000 mm fyrir utan ystu 
hlið ökutækisins á móti þeirri hlið sem er ökumannsmegin. 

 

Fremsta hluta þessa sjónsviðs sem er á móti þeirri hlið sem er ökumannsmegin má rúnna með geisla sem er 
2000 mm (sjá mynd 11). 

 

Ákvæðin um framsýnisspegla eru lögboðin fyrir frambyggð (eins og skilgreint er í neðanmálsgrein (z) í a-lið 
I. viðauka við tilskipun 70/156/EBE) ökutæki í flokkum N2 > 7,5 t og N3. 
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Ef ökutæki í þessum flokkum, með aðra smíðaeiginleika að því er varðar yfirbygginguna, geta ekki uppfyllt 
kröfurnar með því að nota framsýnisspegil skal búnaður sem samanstendur af myndavél og skjá notaður. Ef 
hvorugur þessara kosta gefur fullnægjandi sjónsvið er hægt að nota annan búnað til að auka sjónsvið. 
Búnaðurinn verður að geta greint hlut sem er 50 cm á hæð og með þvermál sem er 30 cm innan þess sviðs 
sem skilgreint er á mynd 11. 
 

 
 

Mynd 11 Sjónsvið framsýnisspegils í flokki VI 

 

5.6.2. Ef ökumaðurinn getur hins vegar séð, að teknu tilliti til hindrananna vegna A-stoðanna, beina línu 300 mm 
fyrir framan ökutækið í 1200 mm hæð fyrir ofan yfirborð vegarins og sem er staðsett á milli lóðrétts 
lengdarmiðjuplans, sem liggur samsíða lóðréttu lengdarmiðjuplani sem liggur í gegnum ystu hlið ökutækisins 
ökumannsmegin og lóðrétts lengdarmiðjuplans sem liggur samsíða lóðréttu lengdarmiðjuplani 900 mm fyrir 
utan ystu hlið ökutækisins á móti þeirri hlið sem er ökumannsmegin, er framsýnisspegill í flokki VI ekki 
lögboðinn. 

 

5.7. Þegar um er að ræða spegla sem gerðir eru úr nokkrum endurvarpsflötum sem hafa ýmist ólíka boga eða eru 
hornrétt hver á annan verður a.m.k. einn endurvarpsflatanna að hafa það sjónsvið og vera af þeirri stærð (sjá 
lið 2.2.2 í II. viðauka) sem tilgreint er fyrir þann flokk. 

 

5.8. Hindranir 

 

5.8.1. Innri baksýnisspegill (flokkur I) 

 

Skerðing á sjónsviði er leyfileg vegna höfuðpúða og búnaðar eins og sólskyggna, afturrúðuþurrkna, 
hitaspírala, og hemlaljóskers í undirflokki S3 eða vegna íhluta yfirbyggingar svo sem gluggastoða í skiptum 
hurðum að aftan ef þau skyggja ekki meira en 15% á sjónsviðið sem mælt er fyrir um þegar þeim er varpað á 
lóðrétt plan hornrétt á lengdarmiðjuplan ökutækisins. Mæla skal hversu mikil hindrunin er með höfuðpúðana 
stillta í lægstu mögulegu stöðu og með sólskyggni frá. 

 

5.8.2. Ytri speglar (flokkar II, III, IV, V og VI) 

 

Í sjónsviðinu, sem skilgreint er hér að framan, skal ekki taka tillit til hindrana vegna yfirbyggingar og sumra 
íhluta á henni, s.s. annarra spegla, hurðarhúna, breiddarljósa, stefnuljósa og afturstuðara, svo og íhluta til 
hreinsunar á endurvarpsflötum ef þessir hlutir skyggja samanlagt á minna en 10% af tilgreindu sjónsviði. 

 

5.9. Prófunaraðferð 

 

Sjónsvið skal ákvarðað með því að setja sterka ljósgjafa við sjónpunkta og skoða ljósið sem endurvarpast á 
lóðréttum eftirlitsskjá. Heimilt er að nota aðrar samsvarandi aðferðir. 

 

Búnaður til að auka sjónsvið, annar en speglar 

 
6. Búnaður til að auka sjónsvið skal vera þannig að hægt sé að sjá markhlut innan sjónsviðsins, sem lýst er, að 

teknu tilliti til markskynjunarinnar. 
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7. Skerðing á beinu útsýni ökumanns, sem uppsetning á búnaði til að auka sjónsvið veldur, skal takmörkuð eins 
og kostur er. 
 

8. Að því er varðar ákvörðun á greiningarfjarlægðinni, þegar um er að ræða búnað til að auka sjónsvið sem 
samanstendur af myndavél og skjá, skal beita aðferðinni í viðbætinum við þennan viðauka. 
 

9. Uppsetningarkröfur vegna skjásins 
 
Áttin, sem horft er í til að sjá á skjáinn, skal vera u.þ.b. sú sama og áttin sem horft er í til að sjá í 
aðalspegilinn. 
 

10. Ökutæki í flokki M1 og M3 og fullbúin ökutæki eða fullbúin ökutæki í áföngum í flokki N2 > 7,5 t og N3, sem 
eru með sérhannaða yfirbyggingu til sorphirðu, geta, á afturhluta yfirbyggingarinnar, verið með búnað til að 
auka sjónsvið, annan en spegla til að tryggja eftirfarandi sjónsvið. 
 

10.1. Sjónsviðið (sjá mynd 12) skal vera þannig að ökumaður geti séð a.m.k. flatan, láréttan hluta vegarins sem 
afmarkast af: 
 
— lóðréttu plani sem myndar beina línu við aftasta punkt fullbúins ökutækis og hornrétt á lengdarmiðjuplan 

ökutækisins, 
 
— lóðréttu plani sem er samsíða og 2000 mm fyrir aftan fyrra planið (með tilliti til afturhluta ökutækisins), 
 
— tveimur lóðréttum lengdarplönum sem afmarkast af ystu hliðum ökutækisins og eru samsíða lóðréttu 

lengdarmiðjuplani ökutækisins. 
 

10.2. Ef ökutæki í þessum flokkum geta ekki uppfyllt kröfurnar í lið 10.1 með því að nota búnað sem samanstendur 
af myndavél og skjá, er hægt að nota annan búnað til að auka sjónsvið. Í því tilviki verður búnaðurinn að geta 
greint hlut sem er 50 cm á hæð og með þvermál sem er 30 cm, innan þess sviðs sem skilgreint er í lið 10.1. 
 

 
 

Mynd 12 Sjónsvið búnaðar til að auka sjónsvið á afturhluta ökutækisins 
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Viðbætir 
 

 

Útreikningur á greiningarfjarlægðinni 
 

 

1. BÚNAÐUR TIL AÐ AUKA SJÓNSVIÐ SEM SAMANSTENDUR AF MYNDAVÉL OG SKJÁ 

 

 

1.1. Upplausnarmörk myndavélar 

 

 

Upplausnarmörk myndavélar eru skilgreind með formúlunni: 

 

 
 

þar sem: 

 

ω c: upplausnarmörk myndavélarinnar (bogamínútur) 

 

βc:  sjónhorn myndavélarinnar (*) 

 

Nc: fjöldi lína í mynd myndavélar 

 

Framleiðandinn skal gefa upp gildin fyrir βc og Nc. 

 

1.2. Ákvörðun á markfjarlægð áhorfanda frá skjánum 

 

Fyrir skjá sem hefur tilteknar stærðir og eiginleika er hægt að reikna út fjarlægðina frá skjánum þar sem 
greiningarfjarlægðin er einungis háð afköstum myndavélarinnar. Markfjarlægð áhorfanda frá skjánum rm,c er 
skilgreind með: 
 

 
þar sem: 

 

rm,c: markfjarlægð áhorfanda frá skjá (m) 

 

Hm: hæð skjámyndarinnar (m) 

 

Nm: fjöldi lína í mynd á skjá (-) 

 

ω eye: upplausnarmörk auga þess sem horfir (bogamínútur) 

 

Talan 60 er til að umreikna úr bogamínútum í gráður. 

 

Framleiðandi skal gefa upp gildin fyrir Hm og Nm. 

 

ω eye = 1 
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1.3. Ákvörðun á greiningarfjarlægðinni 
 
1.3.1. Hámarksgreiningarfjarlægðin innan markfjarlægðar frá áhorfanda. Ef fjarlægðin frá auga til skjás er, vegna 

uppsetningar, minni en markfjarlægð frá áhorfanda skal hámarksgreiningarfjarlægðin, sem mögulegt er að ná, 
skilgreind með: 
 

 
 
þar sem: 
 
rd: greiningarfjarlægð [m] 
 
Do: þvermál hlutarins [m] 
 
ƒ: stuðull til að hækka mörkin 
 

ω c, βc og Nc í samræmi við lið 1.1 
 
D0 = 0,8 m 
 
ƒ = 8 
 

1.3.2. Greiningarfjarlægð sem er meiri en markfjarlægð frá áhorfanda. Ef fjarlægðin frá auga til skjás er, vegna 
uppsetningar, meiri en markfjarlægð frá áhorfanda skal hámarksgreiningarfjarlægðin, sem mögulegt er að ná, 
skilgreind með: 
 

 
þar sem: 
 
rm: fjarlægð frá áhorfanda að skjánum (m) 
 
Dm: hornalína skjásins (tommur) 
 
Nm: fjöldi lína í mynd á skjá (-) 
 
βc og Nc í samræmi við lið 1.1 
 

Nm og ω eye í samræmi við lið 1.2 
 
2. VIÐBÓTARKRÖFUR UM VIRKNI 
 

Á grundvelli uppsetningarskilyrðanna skal ákvarða hvort búnaðurinn í heild uppfylli enn kröfurnar um virkni 
sem tilgreindar eru í II. viðauka, einkum varðandi glýjuleiðréttingu, hámarks- og lágmarksljóma skjásins. 
Einnig skal ákvarða að hvaða marki skal tekið á glýjuleiðréttingu og hversu stórt hornið má vera sem 
innfallandi sólarljós getur myndað við skjáinn og þetta skal borið saman við samsvarandi niðurstöður 
mælinga frá kerfismælingunum. 

 
Þetta er annaðhvort hægt að byggja á líkani, sem búið er til með tölvustuddri hönnun (CAD), á ákvörðun á 
því horni sem innfallandi ljósið myndar við búnaðinn þegar hann hefur verið festur í viðeigandi ökutæki, eða 
með því að framkvæma viðeigandi mælingar á viðeigandi ökutæki eins og lýst er í lið 3.2 í B-hluta 
II. viðauka. 
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IV. VIÐAUKI 
 

SAMSVÖRUNARTAFLA SEM KVEÐIÐ ER Á UM Í 6. GR. 
 

Tilskipun 71/127/EBE með áorðnum breytingum Þessi tilskipun 

— 

— 

1. gr. 

2. gr. 

3. gr. 

4. gr. 

5. gr. 

6. gr. 

7. gr. 

8. gr. 

— 

9. gr. 

10. gr. 

— 

— 

11. gr. 

I. viðauki 

1. viðbætir við I. viðauka 

— 

— 

— 

— 

— 

2. viðbætir við I. viðauka 

II. viðauki 

— 

1. viðbætir við II. viðauka 

— 

2. viðbætir við II. viðauka 

3. viðbætir við II. viðauka 

III. viðauki 

— 

Viðbætir við III. viðauka 

— 

— 

1. gr. 

2. gr. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

3. gr. 

— 

4. gr. 

— 

5. gr. 

6. gr. 

7. gr. 

8. gr. 

I. viðauki 

1. viðbætir við II. viðauka 

1. viðbætir við I. viðauka 

2. viðbætir við I. viðauka 

3. viðbætir við I. viðauka 

4. viðbætir við I. viðauka 

5. viðbætir við I. viðauka 

6. viðbætir við I. viðauka 

Viðauki II, A 

Viðauki II, B 

1. viðbætir við II. viðauka 

2. viðbætir við II. viðauka 

— 

I. viðauki og 5. viðbætir við I. viðauka 

2. viðbætir við I. viðauka 

III. viðauki 

Viðbætir við III. viðauka 

4. viðbætir við I. viðauka 

IV. viðauki 
 


