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TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2009/68/EB frá 13. júlí 2009

um gerðarviðurkenningu íhlutar fyrir ljósa og ljósmerkjabúnað á dráttarvélum á hjólum 
fyrir landbúnað eða skógrækt (*)

(Kerfisbundin útgáfa)

 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS 
HAFA,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
95. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópu-
bandalaganna (1),

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans (2),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Tilskipun ráðsins 79/532/EBE frá 17. maí 1979 um 
sam ræmingu laga aðildarríkjanna varðandi gerðarviður-
kenningu íhluta fyrir ljósa- og ljósmerkjabúnað land-
búnaðar dráttarvéla á hjólum (3) hefur nokkrum sinnum 
verið breytt í veigamiklum atriðum (4). Til glöggvunar og 
hagræðingar ber því að kerfisbinda tilskipunina.

2) Í tilskipun 79/532/EBE, sem er ein sértilskipana sem 
fjalla um EB-gerðarviðurkenningarkerfið sem kveðið 
er á um í tilskipun ráðsins 74/150/EBE frá 4. mars 
1974 um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi 
gerðarviðurkenningu á landbúnaðardráttarvélum á 
hjólum, en henni var skipt út með tilskipun Evrópu-
þingsins og ráðsins 2003/37/EB frá 26. maí 2003 um 
gerðarviðurkenningu á dráttarvélum fyrir landbúnað 
eða skógrækt, eftirvögnum þeirra og útskiptanlegum, 
dregn-um tækjum ásamt kerfum þeirra, íhlutum 
og aðskildum tæknieiningum (5), er mælt fyrir um 
tækniforskriftir varðandi hönnun og smíði dráttarvéla á 
hjólum fyrir landbúnað eða skógrækt að því er varðar 
ljósa- og ljósmerkjabúnað. Þessar tækniforskriftir varða 

samræmingu laga aðildarríkjanna til að gera kleift að 
EB-gerðarviðurkenningaraðferðin, sem kveðið er á um í 
tilskipun 2003/37/EB, eigi við um allar gerðir dráttarvéla. 
Af þessum sökum gilda ákvæðin, sem mælt er fyrir 
um í tilskipun 2003/37/EB að því er varðar dráttarvélar 
fyrir landbúnað eða skógrækt, eftirvagna þeirra og 
útskiptanleg, dregin tæki ásamt kerfum þeirra, íhlutum og 
aðskildum tæknieiningum, um þessa tilskipun.

3) Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/61/EB frá 
13. júlí 2009 að því er varðar uppsetningu ljósa- og ljós-
merkjabúnaðar á dráttarvélum á hjólum fyrir landbúnað 
eða skógrækt (6) er mælt fyrir um sameiginlegar kröfur 
varðandi uppsetningu ljósa- og ljósmerkjabúnaðar á 
dráttarvélum á hjólum fyrir landbúnað eða skógrækt. 
Slíkur ljósa- og ljósmerkjabúnaður býr yfir sömu 
eiginleikum og sá sem er á vélknúnum ökutækjum. 
Þess vegna má einnig nota búnað, sem hlotið hefur 
EB-gerðar viðurkenningarmerki íhlutar í samræmi við 
þær tilskipanir sem þegar hafa verið samþykktar varðandi 
þetta viðfangsefni í tengslum við EB-gerðarviður-
kenningu vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra, á 
dráttarvélum.

4) Þessi tilskipun hefur ekki áhrif á skuldbindingar aðildar-
ríkjanna að því er varðar fresti þeirra til að lögleiða 
tilskipanirnar, sem tilgreindar eru í B-hluta II. viðauka, í 
landslög og beita þeim.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

1. Í þessari tilskipun er „dráttarvél“ (fyrir landbúnað eða 
skógrækt) vélknúið ökutæki, á hjólum eða beltum, sem hefur 
a.m.k. tvo ása og er notagildi þess aðallega fólgið í dráttar-
aflinu þar sem það er sérstaklega hannað til þess að draga, ýta, 
flytja eða knýja tiltekin verkfæri, vélar eða eftirvagna til notk-
unar í landbúnaði eða skógrækt. Heimilt er að útbúa það fyrir 
farm- og fólksflutninga.

2. Tilskipun þessi gildir eingöngu um dráttarvélar sem skil-
greindar eru í 1. mgr. og hafa loftfyllta hjólbarða og hámarks-
hönnunarhraða á bilinu 6 til 40 km/klst.

2012/EES/59/22

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 203, 5.8.2009, bls. 52. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 42/2012 frá 30. mars 
2012 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 43, 2.8.2012, bls. 24.

(1) Stjtíð. ESB L 162, 25.6.2008, bls. 40.
(2) Álit Evrópuþingsins frá 17. júní 2008 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindum) og ákvörðun ráðsins frá 22. júní 2009.
(3) Stjtíð. EB L 145, 13.6.1979, bls. 16.
(4) Sjá A-hluta II. viðauka.
(5) Stjtíð. ESB L 171, 9.7.2003, bls. 1. (6) Stjtíð. ESB L 203, 5.8.2009, bls. 19.
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2. gr. 

Aðildarríkjum er óheimilt að synja um EB-gerðarviður-
kenningu eða landsbundna gerðarviðurkenningu fyrir dráttar-
vél af ástæðum sem varða eftirfarandi ljósker eða glitaugu, ef 
þau eru með EB-gerðarviðurkenningarmerki íhlutar eins og 
kveðið er á um í I. viðauka og eru sett upp í samræmi við 
kröfurnar sem mælt er fyrir um í tilskipun 2009/61/EB: 

a) aðalljósker sem virka sem háljósker og/eða lágljósker eða 
glóðarþráðarperur fyrir slík aðalljósker, 

b) breiddarljósker, 

c) stöðuhliðarljósker að framan, 

d) stöðuhliðarljósker að aftan, 

e) hemlaljósker, 

f) stefnuljósker, 

g) glitaugu, 

h) ljósker við skráningarmerki að aftan, 

i) þokuljósker að framan og glóðarþráðarperur fyrir slík 
ljósker, 

j) þokuljósker að aftan, 

k) bakkljósker, 

l) stöðuljósker. 

3. gr. 

Aðildarríkjum er óheimilt að synja um að dráttarvél sé skráð 
eða að banna sölu hennar, að hún sé tekin í notkun eða notuð 
af ástæðum sem varða eftirfarandi ljósker eða glitaugu, ef þau 
eru með EB-gerðarviðurkenningarmerki íhlutar eins og kveðið 
er á um í I. viðauka og eru sett upp í samræmi við kröfurnar 
sem mælt er fyrir um í tilskipun 2009/61/EB: 

a) aðalljósker sem virka sem háljósker og/eða lágljósker eða 
glóðarþráðarperur fyrir slík aðalljósker, 

b) breiddarljósker, 

c) stöðuhliðarljósker að framan, 

d) stöðuhliðarljósker að aftan, 

e) hemlaljósker, 

f) stefnuljósker, 

g) glitaugu, 

h) ljósker við skráningarmerki að aftan, 

i) þokuljósker að framan og glóðarþráðarperur fyrir slík 
ljósker, 

j) þokuljósker að aftan, 

k) bakkljósker, 

l) stöðuljósker. 

4. gr. 

Samþykkja skal nauðsynlegar breytingar til að laga kröfurnar í 
I. viðauka að tækniframförum í samræmi við málsmeðferðina 
sem um getur í 3. mgr. 20. gr. tilskipunar 2003/37/EB. 

5. gr. 

Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði 
landslaga sem þau samþykkja um málefni sem tilskipun þessi 
nær til. 

6. gr. 

Tilskipun 79/532/EBE, eins og henni var breytt með 
tilskipununum sem eru tilgreindar í A-hluta II. viðauka, er 
felld úr gildi með fyrirvara um skuldbindingar aðildarríkjanna 
varðandi fresti til lögleiðingar og beitingar tilskipananna sem 
eru tilgreindar í B-hluta II. viðauka. 

Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu tilskipunina sem tilvísanir í 
þessa tilskipun og skulu þær lesnar með hliðsjón af 
samsvörunartöflunni í III. viðauka. 

7. gr. 

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

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. janúar 2010. 

8. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

 

Gjört í Brussel, 13. júlí 2009. 

 

Fyrir hönd  
Evrópuþingsins, 

Fyrir hönd 
framkvæmdastjórnarinnar, 

H.-G. Pöttering E. Erlandsson 

forseti. forseti. 
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I. VIÐAUKI 

1. Aðalljósker sem virka sem háljósker og/eða lágljósker og glóðarþráðarperur fyrir slík aðalljósker: 

Mælt er fyrir um EB-gerðarviðurkenningarmerki íhlutar í tilskipun ráðsins 76/761/EBE frá 27. júlí 1976 um 
samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi aðalljósker vélknúinna ökutækja sem virka sem háljós og/eða lágljós og 
varðandi ljósgjafa (glóþráðarperur og aðra ljósgjafa) til nota í viðurkenndar ljóskerseiningar vélknúinna ökutækja og 
eftirvagna þeirra (1). 

Ákvæði tilskipunar 76/761/EBE gilda einnig um gerðarviðurkenningu íhlutar fyrir sérstök aðalljósker á dráttarvélum 
fyrir landbúnað eða skógrækt sem eru hönnuð bæði sem háljósker og lágljósker með minna en 160 mm, þvermál D, með 
eftirfarandi breytingum: 

a) lágmarksljósgildi sem eru ákvörðuð í lið 2.1. í II. til VI., VIII. og IX. viðauka tilskipunar 76/761/EBE er lækkað í 
samræmi við hlutfallið 

((D – 45)/(160 – 45))2 

sem takmarkast af eftirtöldum altækum neðri mörkum: 

— 3 lúx, annaðhvort við punkt 75 R eða punkt 75 L, 

— 5 lúx, annaðhvort við punkt 50 R eða punkt 50 L, 

— 1,5 lúx, á svæði IV. 

Athugasemd:  Ef sýnilegt yfirborð endurskinsflatar er ekki hringlanga skal þvermál vera þvermál hrings á sama 
svæði og hinn sýnilegi, nýtanlegi hluti endurskinsflatarins. 

b) táknið M innan á þríhyrningi með mjórri endann niður sem er festur á aðalljósker í stað táknsins CR sem kveðið er á 
um í lið 5.2.3.5. í I. viðauka við tilskipun 76/761/EBE. 

2. Breiddarljósker, stöðuhliðarljósker að framan, stöðuhliðarljósker að aftan og hemlaljósker: 

Mælt er fyrir um EB-gerðarviðurkenningarmerki íhlutar í tilskipun ráðsins 76/758/EBE frá 27. júlí 1976 um 
samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi breiddarljósker, stöðuhliðarljósker að aftan og framan, hemlaljósker, ljósker 
fyrir dagljósabúnað og hliðarljósker á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra (2). 

3. Stefnuljósker: 

Mælt er fyrir um EB-gerðarviðurkenningarmerki íhlutar í tilskipun ráðsins 76/759/EBE frá 27. júlí 1976 um 
samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi stefnuljósabúnað vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra (3). 

4. Glitaugu: 

Mælt er fyrir um EB-gerðarviðurkenningarmerki íhlutar í tilskipun ráðsins 76/757/EBE frá 27. júlí 1976 um sam-
ræmingu laga aðildarríkjanna varðandi endurskin frá glitmerkjum á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra (4). 

5. Ljósker við skráningarmerki að aftan: 

Mælt er fyrir um EB-gerðarviðurkenningarmerki íhlutar í tilskipun ráðsins 76/760/EBE frá 27. júlí 1976 um sam-
ræmingu laga aðildarríkjanna varðandi númersljós vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra (5). 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1): Stjtíð. EB L 262, 27.9.1976, bls. 96. 
(2): Stjtíð. EB L 262, 27.9.1976, bls. 54. 
(3): Stjtíð. EB L 262, 27.9.1976, bls. 71. 
(4): Stjtíð. EB L 262, 27.9.1976, bls. 32. 
(5): Stjtíð. EB L 262, 27.9.1976, bls. 85. 
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6. Þokuljósker að framan: 

Mælt er fyrir um EB-gerðarviðurkenningarmerki íhlutar í tilskipun ráðsins 76/762/EBE frá 27. júlí 1976 um 
samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi þokuljósker að framan á vélknúnum ökutækjum. (6). 

7. Þokuljósker að aftan: 

Mælt er fyrir um EB-gerðarviðurkenningarmerki íhlutar í tilskipun ráðsins 77/538/EBE frá 28. júní 1977 um 
samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi þokuljós að aftan á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra (7). 

8. Bakkljósker: 

Mælt er fyrir um EB-gerðarviðurkenningarmerki íhlutar í tilskipun ráðsins 77/539/EBE frá 28. júní 1977 um 
samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi bakkljós á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra (8). 

9. Stöðuljósker: 

Mælt er fyrir um EB-gerðarviðurkenningarmerki íhlutar í tilskipun ráðsins 77/540/EBE frá 28. júní 1977 um 
samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi stöðuljós á vélknúnum ökutækjum (9). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(6) Stjtíð. EB L 262, 27.9.1976, bls. 122. 
(7) Stjtíð. EB L 220, 29.8.1977, bls. 60. 
(8) Stjtíð. EB L 220, 29.8.1977, bls. 72. 
(9) Stjtíð. EB L 220, 29.8.1977, bls. 83. 
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II. VIÐAUKI 

A-HLUTI 

Niðurfelld tilskipun með skrá yfir síðari breytingar hennar 

(sem um getur í 6. gr.) 

 

Tilskipun ráðsins 79/532/EBE  
(Stjtíð. EB L 145, 13.6.1979, bls. 16) 

 

Tilskipun ráðsins 82/890/EBE  
(Stjtíð. EB L 378, 31.12.1982, bls. 45) 

einungis að því er varðar tilvísunina í tilskipun 79/532/EBE í 1. 
mgr. 1. gr. 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/54/EB  
(Stjtíð. EB L 277, 10.10.1997, bls. 24). 

einungis að því er varðar tilvísunina í tilskipun 79/532/EBE í 1. 
undirlið 1. gr. 

 

B-HLUTI 

Skrá yfir fresti til lögleiðingar í landslög og beitingar 

(sem um getur í 6. gr.) 

Tilskipun Frestur til lögleiðingar Gildistökudagur 

79/532/EBE 21. nóvember 1980 — 

82/890/EBE 21. júní 1984 — 

97/54/EB 22. september 1998 23. september 1998 
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III. VIÐAUKI 

SAMSVÖRUNARTAFLA 

Tilskipun 79/532/EBE Þessi tilskipun 

1. gr. 1. gr. 

Inngangsorð og lokaorð  2. gr. Inngangsorð 2. gr. 

Undirliðir 2. gr. a- til l-liður 2. gr. 

Inngangsorð og lokaorð  3. gr. Inngangsorð 3. gr. 

Undirliðir 3. gr. a- til l-liður 3. gr. 

4. gr. 4. gr. 

1. mgr. 5. gr. — 

2. mgr. 5. gr. 5. gr. 

— 6. gr. 

— 7. gr. 

6. gr. 8. gr. 

Viðauki I. viðauki 

— II. viðauki 

— III. viðauki 

 

 

 


