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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 70/156/EØF av 6. februar 
1970 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere(1), særlig 
artikkel 13 nr. 2,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/97/
EF av 10. november 2003 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om typegodkjenning av innretninger for indirekte 
utsyn og av kjøretøyer utstyrt med slike innretninger, om 
endring av direktiv 70/156/EØF og om oppheving av direktiv 
71/127/EØF(2), særlig artikkel 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Direktiv 2003/97/EF er et av særdirektivene etter den 
framgangsmåten for EF-typegodkjenning som ble 
innført ved direktiv 70/156/EF. Bestemmelsene i direktiv 
70/156/EØF om systemer, deler og tekniske enheter for 
motorvogner får derfor anvendelse på direktiv 2003/97/
EF.

2) For å redusere dødvinkelen på kjøretøyer i gruppe N2 
med en masse på høyst 7,5 tonn, må visse krav fastsatt i 
direktiv 2003/97/EF endres.

3) Siden 2003 har det vært en rivende teknisk utvikling 
av speil. Det er nå mulig å montere vidvinkelspeil på 
enkelte kjøretøyer i gruppe N2 med en masse på høyst 
7,5 tonn. Direktiv 2003/97/EF bør derfor endres ved at 
forpliktelsen til å montere vidvinkelspeil i gruppe IV 
utvides til kjøretøyer i gruppe N2 med et lignende 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 81 av 30.3.2005, s. 448, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 111/2005 av 30. september 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 66 av 22.12.2005, s. 5.

(1) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2004/104/EF (EUT L 337 av 13.11.2004, s. 13).

(2) EUT L 25 av 29.1.2004, s. 1.

førerhus som kjøretøyer i gruppe N3. Kriteriet for å 
skille mellom de to typene kjøretøy i gruppe N2 bør være 
muligheten for å montere et nærsonespeil i gruppe V.4) 
Kjøretøyer som har seter med fast seteryggvinkel, vil 
ikke kunne oppfylle standardkravene. Det bør derfor 
innføres en korreksjonsfaktor for slike kjøretøyer.

5) De administrative bestemmelsene om typegodkjenning 
bør også endres ved at identifikasjonsnumrene til de 
medlemsstater som tiltrådte Fellesskapet 1. mai 2004 
tilføyes.

6) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for tilpasning til den tekniske 
utvikling nedsatt ved artikkel 13 nr. 1 i direktiv 70/156/
EØF —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I og III til direktiv 2003/97/EØF endres i samsvar med 
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 19. oktober 2005 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 
teksten til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell 
som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og 
bestemmelsene i dette direktiv.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

KOMMISJONSDIREKTIV 2005/27/EF

av 29. mars 2005

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/97/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
typegodkjenning av innretninger for indirekte utsyn og av kjøretøyer utstyrt med slike innretninger, for å tilpasse det til den 

tekniske utvikling(*)
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2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er offentliggjort 
i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 29. mars 2005.

 For Kommisjonen

 Günter VERHEUGEN

 Visepresident
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VEDLEGG

I vedlegg I og III til direktiv 2003/97/EF gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg I nr. 1.1.1.12 innsettes følgende nye punktum etter første punktum:

«Dersom setet har fast seteryggvinkel, skal synsutgangspunktenes plassering justeres i samsvar med bestemmelsene 
i tillegg 7 til dette vedlegg.»

2. I tillegg 5 til vedlegg I innsettes følgende i opplistingen av identifikasjonsnumrene i nr. 1.1:

««8 for Tsjekkia», «29 for Estland», «49 for Kypros», «32 for Latvia», «36 for Litauen», «7 for Ungarn», «50 for 
Malta», «20 for Polen», «26 for Slovenia», «27 for Slovakia»».

3. I vedlegg 3 skal nytt tillegg 7 lyde:

«Tillegg 7

Bestemmelse av synsutgangspunktene for et sete med fast seteryggvinkel

Synsutgangspunktenes plassering i forhold til R-punktet skal justeres som angitt i tabellen 1. 
nedenfor ved hjelp av X-koordinatene fra det tredimensjonale referansesystemet. Tabellen viser 
grunnkoordinatene for en fast seteryggvinkel på 25 grader. Det tredimensjonale referansesystemet 
for koordinatene defineres i nr. 2.3 i vedlegg I til direktiv 77/649/EØF med endringer.

Seteryggvinkel Horisontale koordinater

(i grader) ∆X

25 68 mm

2. Ytterligere korrigering for faste seteryggvinkler som ikke er på 25 grader

Tabellen nedenfor angir de ytterligere korrigeringer i forhold til synsutgangspunktet 
med en fast seteryggvinkel på 25 grader som skal gjøres i synsutgangspunktenes 
X- og Y-koordinater når den fastsatte seteryggvinkelen ikke er på 25 grader.

Seteryggvinkel Horisontale koordinater Vertikal koordinater

(i grader) ∆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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Seteryggvinkel Horisontale koordinater Vertikal koordinater

(i grader) ∆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. I tabellen i vedlegg III skal teksten i ruten for «Vidvinkelspeil Gruppe IV» for kjøretøygruppe N2 ≤ 7,5 t 
lyde:

«Påbudt

For begge sider dersom et speil i gruppe V kan monteres

Valgfritt

For begge sider i motsatt fall»

5. I tabellen i vedlegg III skal teksten i ruten for «Nærsonespeil Gruppe V» for kjøretøygruppe N2 ≤ 7,5 t lyde:

«Påbudt, se vedlegg III nr. 3.7 og 5.5.5

Ett på passasjersiden

Valgfritt

Ett på førersiden

(begge må monteres minst 2 m over bakken)

Det tillates en toleranse på + 10 cm».

_____________________________________


