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                             TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2005/27/EB                           2008/EES/35/10 

frá 29. mars 2005 

um breytingu, a  ví er var ar a lögun a  tækniframförum, á tilskipun Evrópu ingsins og 
rá sins 2003/97/EB um samræmingu laga a ildarríkjanna um ger arvi urkenningu á búna i til 
 a  auka sjónsvi  og ökutækjum me  slíkum búna i (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

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

eirra (1) einkum 2. mgr. 13. gr., 

me  hli sjón af tilskipun Evrópu ingsins og rá sins 
2003/97/EB frá 10. nóvember 2003 um samræmingu laga 
a ildarríkjanna um ger arvi urkenningu á búna i til a  auka 
sjónsvi  og ökutækjum me  slíkum búna i, um breytingu á 
tilskipun 70/156/EBE og ni urfellingu á tilskipun 
71/127/EBE (2), einkum 2. gr., 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Tilskipun 2003/97/EB er ein sértilskipananna sem fjallar 
um ger arvi urkenningara fer  Bandalagsins samkvæmt 
tilskipun 70/156/EBE. Ákvæ i tilskipunar 70/156/EBE 
um kerfi, íhluti og a skildar tæknieiningar ökutækja eiga 

ví vi  um tilskipun 2003/97/EB. 

2) Í ví skyni a  draga úr stær  blinda svæ isins hjá 
ökutækjum í flokki N2, sem eru ekki meira en 7,5 tonn 
a  yngd, er nau synlegt a  breyta tilteknum kröfum 
tilskipunar 2003/97/EB. 

3) Frá árinu 2003 hefur tækni var andi baks nisspegla 
fleygt fram. Nú er hægt a  setja glei hornsbaks nis-
spegla á sum ökutæki í flokki N2 sem eru ekki meira en 
7,5 tonn a  yngd. ví er rétt a  breyta tilskipun 
2003/97/EB annig a  a  ver i einnig skylda a  setja 
glei hornsspegla í flokki IV á au ökutæki í flokki N2 

_______________  

(*) essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 81, 30.3.2005, bls. 448. Hennar var 
geti  í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 111/2005 frá 30. 
september 2005 um breytingu á II. vi auka (Tæknilegar regluger ir, sta lar, 
prófanir og vottun) vi  EES-samninginn, sjá EES-vi bæti vi  Stjórnartí indi 

Evrópusambandsins nr. 66, 22.12.2005, bls. 5. 
(1) Stjtí . EB L 42, 23.2.1970, bls. 1. Tilskipuninni var sí ast breytt me  

tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/104/EB (Stjtí . ESB L 337, 
13.11.2004, bls. 13). 

(2) Stjtí . ESB L 25, 29.1.2004, bls. 1. 

sem hafa svipa  st rishús og ökutæki í flokki N3. 
Vi mi unin, sem nota ber til a  greina essi ökutæki í 
flokki N2 frá ö rum sömu ger ar, skal vera sú a  hægt sé 
a  koma fyrir nálæg arspegli í flokki V. 

4) Ökutæki búin sætum me  föstum sætisbakshalla gætu 
ekki uppfyllt essar stö lu u kröfur. ví ber a  taka upp 
lei réttingarstu ul fyrir slík ökutæki. 

5) Einnig er rétt a  breyta stjórns sluákvæ unum um 
ger arvi urkenningu me  ví a  bæta vi  
au kennistölum a ildarríkjanna sem gengu í Bandalagi  
1. maí 2004. 

6) Rá stafanirnar, sem kve i  er á um í essari tilskipun, 
eru í samræmi vi  álit nefndar um a lögun a  tækni-
framförum sem komi  var á fót samkvæmt 1. mgr. 
13. gr. tilskipunar 70/156/EBE. 

SAM YKKT TILSKIPUN ESSA: 

1. gr. 

Eftirfarandi breytingar eru ger ar á I. og III. vi auka vi  
tilskipun 2003/97/EB í samræmi vi  vi aukann vi  essa 
tilskipun. 

2. gr. 

1. A ildarríkin skulu sam ykkja nau synleg lög og stjórn-
s slufyrirmæli til a  fara a  tilskipun essari eigi sí ar en 
19. október 2005. au skulu egar í sta  senda fram-
kvæmdastjórninni texta essara ákvæ a og samsvörunartöflu 
milli vi komandi ákvæ a og essarar tilskipunar. 

egar a ildarríkin sam ykkja essi ákvæ i skal vera í eim 
tilvísun í essa tilskipun e a eim fylgja slík tilvísun egar au 
eru birt opinberlega. A ildarríkin skulu setja nánari reglur um 
slíka tilvísun. 
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2. A ildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæ i úr landslögum sem au sam ykkja á ví svi i sem 
tilskipun essi nær til. 

3. gr. 

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

4. gr. 

Tilskipun essari er beint til a ildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 29. mars 2005. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Günter VERHEUGEN 

varaforseti. 

 
 



19.6.2008  Nr. 35/55 EES-vi bætir vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins 

 
VI AUKI 

Ákvæ um I. og III. vi auka vi  tilskipun 2003/97/EB er breytt sem hér segir: 

1. Á eftir fyrsta málsli  li ar 1.1.1.12 í I. vi auka bætist vi  eftirfarandi n r málsli ur: 

„Ef sæti hafa fastan sætisbakshalla skal sta setning sjónpunktanna stillt í samræmi vi  ákvæ i 7. vi bætis vi  ennan 
vi auka.“ 

2. Í 5. vi bæti vi  I. vi auka bætist eftirfarandi vi  upptalningu au kennistalna í li  1.1. 

„„8 fyrir Tékkland,“, „29 fyrir Eistland,“, „49 fyrir K pur, 32 fyrir Lettland, 36 fyrir Litháen,“, „7 fyrir Ungverjaland, 50 
fyrir Möltu,“, „20 fyrir Pólland,“, „26 fyrir Slóveníu, 27 fyrir Slóvakíu“.“ 

3. Eftirfarandi 7. vi bætir bætist vi  í I. vi auka: 

„7. vi bætir 

Ákvör un sjónpunkta fyrir sæti me  föstum sætisbakshalla 

1. Sta setning sjónpunktanna mi a  vi  R-punktinn skal stillt eins og mælt er fyrir um í töflunni hér á eftir me  X-hnitum 
úr ríví u vi mi unarhnitakerfi. Í töflunni er tilgreint grunnhnit fyrir 25 grá u fastan sætisbakshalla. ríví a 
vi mi unarhnitakerfi  fyrir hnitin er eins og skilgreint er í li  2.3 í I. vi auka vi  tilskipun 77/649/EBE me  áor num 
breytingum. 

Sætisbakshalli Lárétt hnit 

(í grá um) X 

25 68 mm 

 

2. Frekari lei rétting fyrir fastan sætisbakshalla annan en 25 grá ur. 

Í töflunni hér á eftir eru tilgreindar frekari lei réttingar, frá sjónpunktum me  föstum sætisbakshalla sem er 25 grá ur, 
sem ger ar skulu á X- og Z-hnitum sjónpunktanna egar hönnunarhalli sætisbaks er ekki 25 grá ur. 

Sætisbakshalli Lárétt hnit Ló rétt hnit 

(í grá um) X Z 

5 – 186 mm 28 mm 

6 – 177 mm 27 mm 

7 – 167 mm 27 mm 

8 – 157 mm 27 mm 

9 – 147 mm 26 mm 

10 – 137 mm 25 mm 

11 – 128 mm 24 mm 

12 – 118 mm 23 mm 

13 – 109 mm 22 mm 

14 – 99 mm 21 mm 

15 – 90 mm 20 mm 

16 – 81 mm 18 mm 

17 – 72 mm 17 mm 

18 – 62 mm 15 mm 

19 – 53 mm 13 mm 
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Sætisbakshalli Lárétt hnit Ló rétt hnit 

(í grá um) X Z 

20 – 44 mm 11 mm 

21 – 35 mm 9 mm 

22 – 26 mm 7 mm 

23 – 18 mm 5 mm 

24 –9 mm 3 mm 

25 0 mm 0 mm 

26 9 mm –3 mm 

27 17 mm –5 mm 

28 26 mm –8 mm 

29 34 mm – 11 mm 

30 43 mm – 14 mm 

31 51 mm – 18 mm 

32 59 mm – 21 mm 

33 67 mm – 24 mm 

34 76 mm – 28 mm 

35 84 mm – 32 mm 

36 92 mm – 35 mm 

37 100 mm – 39 mm 

38 108 mm – 43 mm 

39 115 mm – 48 mm 

40 123 mm – 52 mm“ 

 

4. Eftirfarandi kemur í sta  textans í reitnum „Glei hornsspegill Flokkur IV“ fyrir ökutækjaflokkinn N2  7,5 t í töflunni í 
III. vi auka: 

„Lögbo i  Á bá um hli um ef hægt er a  koma fyrir spegli í flokki V Valkvætt Á bá um hli um ef a  er ekki hægt“, 

5. Eftirfarandi kemur í sta  textans í reitnum „Nálæg arspegill Flokkur V“ fyrir ökutækjaflokkinn N2  7,5 t í töflunni í 
III. vi auka: 

„Lögbo i  sjá li i 3.7 og 5.5.5 í III. vi auka 

Einn far egamegin 

Valkvætt 

Einn ökumannsmegin 

(bá ir ver a a  vera festir a.m.k. 2 m yfir jör u) 

Vikmörk sem nema + 10 cm eru leyfileg.“ 

 
 

 


