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N:o 869
Liite 1
I OSA

AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ
TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

————————————————————————————
Vaatimus, järjestelmä, osa
tai erillinen
tekninen yksikkö

Perusdirektiivi

Vastaava
Esääntö

Ajoneuvoluokat,
joita vaatimus
koskee

- muutosdirektiivit

Voimaantulopäivä
Tyyppihyväksyntävaatimus

uudelle
ajoneuvotyypille

Vaatimus direktiiviä tai
E-sääntöä vastaamisesta

ensi kertaa
uudelle
ensi kertaa
käyttöön
ajoneu- käyttöön otetotettavalle votyypille
tavalle ajoajoneuvolle
neuvolle

————————————————————————————
8. Taustapeilit/epäsuoran
näkemisen laitteet33

71/127/ETY34 46
(Kumottu
26.1.2010 alkaen)

M, N

M1-luokka:
1.1.1996

M1-luokka:
1.1.1998

1993

- 79/795/ETY34
(Kumottu
26.1.2010 alkaen)
- 85/205/ETY34
(Kumottu
26.1.2010 alkaen)

33

a) Direktiivin 71/127/ETY tai E-säännön n:o 46 mukaiset näkyvyysvaatimukset eivät koske
perävaunun vetoon tarkoitetun M1- ja N1-luokan ajoneuvon lisätaustapeilejä eivätkä kouluautossa opettajalle vaadittavaa peiliä.
b) Jos ajoneuvon rakenteesta, siihen liittyvästä laitteesta tai varusteesta johtuen näkyvyys
kuljettajan paikalta sivuille on haitallisesti rajoittunut, ajoneuvoon on asennettava tarpeelliset
lisäpeilit, joiden kautta kuljettaja pystyy näkemään ajoneuvon sivuille ja seuraamaan muuta
liikennettä.
34
a) Vaihtoehto 31.12.1995 saakka: FMVSS 111 tai SFS 4418.
b) M1-luokan ajoneuvon takaikkunaan ei saa ripustaa tai kiinnittää merkkejä tai laitteita, jotka
voivat haitata näkyvyyttä sisäpuolisen taustapeilin kautta taaksepäin enemmän kuin
direktiivissä 71/127/ETY ja E-säännössä n:o 46 sallitaan.
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Voimaantulopäivä
Tyyppihyväksyntävaatimus

uudelle
ajoneuvotyypille

Vaatimus direktiiviä tai
E-sääntöä vastaamisesta

ensi kertaa
uudelle
ensi kertaa
käyttöön
ajoneu- käyttöön otetotettavalle votyypille
tavalle ajoajoneuvolle
neuvolle

- 86/562/ETY34
(Kumottu
26.1.2010 alkaen)
- 88/321/ETY34
(Kumottu
26.1.2010 alkaen)
2003/97/EY34a

-

26.1.2006/
26.1.200734b

- 2005/27/EY

M2, M3, N2,
N3:
26.1.2007
M1, N1:
26.1.2010

————————————————————————————

34a

a) Direktiiviä ei sovelleta osiin ja erillisiin teknisiin yksiköihin, jotka on
tarkoitettu varaosiksi ennen 26 päivää tammikuuta 2007 direktiivin 71/127/ETY mukaisesti tyyppihyväksyttyihin ajoneuvotyyppeihin.
b) Direktiiviä ei sovelleta direktiivin liitteen III kohdan 5 kuljettajan näkökenttävaatimuksia lukuun ottamatta M2- ja M3-luokan alaluokan I uusiin nivelajoneuvotyyppeihin,

joissa on vähintään kolme nivellettyä osaa.
34b

Jälkimmäinen päivämäärä koskee luokan VI etupeilejä.
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