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Kommisjonsdirektiv 2007/35/EF til høring
Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 4. oktober 1994 nr.
918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften).
Høringsfristen er 15. september 2008. Forskriften er hjemlet i vegtrafikkloven. De foreslåtte
endringene gjelder implementering av følgende rettsakt:
•

Kommisjonens direktiv 2007/35/EF om montering av belysning og lyssignalordninger
på større lastebiler og deres tilhengere.

Endringene foreslås tatt inn i kjøretøyforskriften kapittel 28. Forslaget til endringer i
forskriften følger vedlagt.
Høringen skal informere om implementeringen i norsk rett og gi høringsinstansene anledning
til å kommentere forskriftsforslagene.
Kjøretøyforskriften finnes på internettsiden www.lovdata.no. Direktivet finnes blant annet på
EU sine hjemmesider: http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/directives/index.htm
Beskrivelse:
På bakgrunn av den tekniske utviklingen og for å øke trafikksikkerheten, stiller direktiv
2007/35/EF krav til retroreflekterende materiale på større lastebiler og deres tilhengere.
Endringene består i at det blir krav om reflekterende materialer på store lastebiler og
tilhengere slik at de vil bli mer synlige i trafikken. Direktivet endrer bilag II til direktiv
76/756/EØF og tilpasses endringene i ECE-regulativ nr 48.
Direktivet 76/756/EØF er et av særdirektivene under EU-typegodkjenningsprosedyren som er
fastlagt i direktiv 70/156/EØF. Bestemmelsene i direktiv 70/156/EØF om systemer,
komponenter og separate tekniske enheter til kjøretøyer gjelder derfor for direktiv
76/756/EØF.
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Vurdering:
Gjeldende norsk rett på området er forskrift av 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og
godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften). Forskriftens kap. 28 omhandler
krav til lys og refleks på kjøretøy. Her vil direktiv 2007/35/EF implementeres. Norge har
akseptert ECE-regulativ nr. 48 og dette er tatt inn i kap. 28.
Administrative og økonomiske konsekvenser
Implementeringen vil antatt ikke medføre økonomiske konsekvenser for Norge. Den vil heller
ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å endre dagens
forskriftstekst.
For forbrukerne vil det påløpe kostnader i forbindelse med kjøp og montering av pliktig
retroreflekterende materiale. Materialet skal være produsert og godkjent ihht kravene i ECE
nr. 104.
Høringsfrist:
Vi ber om at høringsinstansenes eventuelle kommentarer og forslag til endringer gis innen 15.
september 2008.
Høringsbrevet samt vedlegg vil bli gjort tilgjengelig på www.vegvesen.no. Eventuelle
kommentarer kan sendes pr brev eller e-post til: firmapost@vegvesen.no
Kontaktperson hos Vegdirektoratet er senioringeniør Reidar Henry Svendsen eller juridisk
rådgiver Håkon Rosendahl.

Kjøretøyseksjonen
Med hilsen

Sonja Lindqvist
fung. seksjonsleder
Håkon Rosendahl

1 vedlegg
Kopi: Samferdselsdepartementet
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Forslag til forskriftsendringer i kjøretøyforskriften:
”Forskrift om endringer i forskrift 4. oktober 1994 nr 918 om tekniske krav og
godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) (belysning og
lysanordninger på motorkjøretøy og tilhengere)
Fastsatt av Vegdirektoratet DD.MM.ÅÅÅÅ med hjemmel i vegtrafikkloven 18. juni 1965 nr. 4 § 13, § 14, § 15
og § 16, jf. Samferdselsdepartementets delegeringsvedtak av 24. november 1980. Jf. EØS-avtalen vedlegg II
kap….
I

I forskrift 4. oktober 1994 nr 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og
utstyr (kjøretøyforskriften) gjøres følgende endringer. Endringene står i kursiv:
§ 28-1 nr. 1, tabellens tredje linje, skal lyde:
Direktiv 76/756/EØF

Direktiv 07/35/EF

10. juli 2011

10. juli 2011

Direktiv 76/756/EØF

Direktiv 97/28/EF og
direktiv 07/35/EU

§ 28-1 nr. 2, tabellens andre linje, skal lyde:
Lysmontering

§ 28-1 nr. 2, siste komma, skal lyde:
,henvises det til lysmonteringsdirektivet (direktiv 76/756/EØF som senest endret ved direktiv
07/35/EF).
Vedlegg 1, første tabell, linje nr 20, skal lyde:
20

Lysanlegg

76/756/EØF

07/35/EF

Denne forskriften trer i kraft fra dd.mm.åååå”

