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TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 1999/56/EB 

frá 3. júní 1999 

um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 78/933/EBE varðandi ljósa- og 
ljósmerkjabúnað landbúnaðardráttarvéla á hjólum(*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR,  

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,  

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 74/150/EBE frá 4. mars 
1974 um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi 
gerðarviðurkenningu á landbúnaðardráttarvélum á 
hjólum (1), eins og henni var síðast breytt með tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 97/54/EB (2), einkum 11. gr.,  

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 78/933/EBE frá 
17. október 1978 um samræmingu laga aðildarríkjanna 
varðandi ljósa- og ljósmerkjabúnað landbúnaðardráttarvéla 
á hjólum (3), eins og henni var síðast breytt með tilskipun 
97/54/EB, einkum 5. gr.,  

og að teknu tilliti til eftirfarandi 

1) Í því skyni að auka öryggi er nauðsynlegt nú að 
kveða á um það hvernig ljósmerkjabúnaði skuli 
komið fyrir. 

2) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari 
tilskipun, eru í samræmi við álit nefndar um aðlögun 
að tækniframförum sem komið var á fót með 12. gr. 
tilskipunar 74/150/EBE.  

 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 
 

1. gr. 

Viðaukunum við tilskipun 78/933/EBE er hér með breytt í 
samræmi við viðaukann við þessa tilskipun. 

 
2. gr. 

1. Frá 1. júlí 2000 er aðildarríkjunum óheimilt: 

― að synja um EB-gerðarviðurkenningu, útgáfu skjalsins 
sem um getur í þriðja undirlið 1. mgr. 10. gr. tilskip-
unar 74/150/EBE eða innlenda gerðarviðurkenningu 
fyrir gerð dráttarvélar, eða  

― að banna að dráttarvélar séu teknar í notkun,  
ef dráttarvélarnar, sem um ræðir, eru í samræmi við 
kröfurnar í tilskipun 78/933/EBE, eins og henni er breytt 
með þessari tilskipun. 

2. Frá 1. janúar 2001 skulu aðildarríkin: 

― ekki lengur gefa út skjalið, sem kveðið er á um í þriðja 
undirlið 1. mgr. 10. gr. tilskipunar 74/150/EBE, fyrir 
gerð dráttarvélar sem uppfyllir ekki kröfurnar í 
tilskipun 78/933/EBE, eins og henni er breytt með 
þessari tilskipun, 

― er aðildarríkjunum heimilt að synja um innlenda 
gerðarviðurkenningu fyrir gerð dráttarvélar sem 
uppfyllir ekki kröfurnar í tilskipun 78/933/EBE, eins 
og henni er breytt með þessari tilskipun. 

 

3. gr. 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn-
sýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 
30. júní 2000. 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 eru 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 nær til. 

 

4. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 

 

5. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 3. júní 1999.  

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Martin BANGEMANN 

framkvæmdastjóri. 

 
 

 

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 146, 11.6.1999, bls. 31, var 
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 2/2000 frá 4. 
febrúar 2000 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af 
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna. 

(1) Stjtíð. EB L 84, 28.3.1974, bls. 10. 
(2) Stjtíð. EB L 277, 10.10.1997, bls. 24. 
(3) Stjtíð. EB L 325, 20.11.1978, bls. 16. 
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VIÐAUKI 

 
Viðaukunum við tilskipun 78/933/EBE er breytt sem hér segir: 
  
1. eftirfarandi breytingar eru gerðar á I. viðauka: 

a) í lið 3.13: 

― falli �valinn gulur� allsstaðar brott,  

― í níunda undirlið, falli sá hluti málsliðarins brott sem kemur á eftir �hvítur�,  

― falli síðasta málsgrein brott; 

b) í stað liðar 4.2.4.2.2 komi eftirfarandi: 

�4.2.4.2.2.  ef um er að ræða dráttarvélar með færanlegum búnaði að framan geta tvö lágljósker, auk 
ljóskeranna sem um getur í 4.2.4.2.1, verið í allt að 3 000 mm hæð ef raftengingar eru 
þannig gerðar að ekki sé hægt að kveikja á báðum pörum lágljósanna samtímis.�; 

c) í lið 4.7.1 komi �Lögboðinn� í stað �Valfrjáls�; 

d) í lið 4.9.4.2 komi �2 300 mm� í stað �2 100 mm�; 
 
2. eftirfarandi breytingar eru gerðar á II. viðauka: 

a) textinn á eftir fyrirsögninni: 

�2. mgr. 4. gr. og 10. gr. tilskipunar ráðsins 74/150/EBE frá 4. mars 1974 um samræmingu laga 
aðildarríkjanna varðandi gerðarviðurkenningu á landbúnaðardráttarvélum á hjólum, sem hafa 
hámarkshraða sem ákveðinn er með hönnun á bilinu 6 til 25 km/klst� 

verði svohljóðandi: 

�2. mgr. 4. gr. og 10. gr. tilskipunar ráðsins 74/150/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna 
varðandi gerðarviðurkenningu á landbúnaðardráttarvélum á hjólum�; 

b) í lok neðanmálsgreinar (1), falli svohljóðandi texti brott: �sem hafa hámarkshraða sem ákveðinn er með 
hönnun á bilinu 6 til 25 km/klst�. 

 
 


