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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/37/
EB frá 26. maí 2003 um gerðarviðurkenningu á dráttarvélum 
fyrir landbúnað eða skógrækt, eftirvögnum þeirra og 
útskiptanlegum, dregnum tækjum ásamt kerfum þeirra, íhlutum 
og aðskildum tæknieiningum og um niðurfellingu á tilskipun 
74/150/EBE (1), einkum b-lið 1. mgr. 19. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í lið 4.2 í I. viðauka við tilskipun ráðsins 86/297/EBE (2) 
eru sett fram almenn ákvæði varðandi aflúttak að framan. 
Í töflu 2 í þeim viðauka er kveðið á um beitingu staðalsins 
ISO 8759-1:1998 á flokka dráttarvéla sem eru með aflúttak 
að framan, en í honum er einnig kveðið á um stærðarmál 
varðandi staðsetningu aflúttaks að framan. Hins vegar eru 
þessar kröfur varðandi staðsetningu ekki samrýmanlegar 
við mikinn fjölda dráttarvéla fyrir landbúnað eða skógrækt 
vegna nýrra krafna um hönnun.

2) Kröfurnar varðandi aflúttak að framan sem settar eru fram 
í tilskipun 86/297/EBE lúta einungis að öryggismálum, 
þ.e. staðsetningu aflúttaksins, kröfum um hlífar og autt 
svæði. Sú staðsetning aflúttaks sem kveðið er á um í 
tilskipun 86/297/EBE er ekki samrýmanleg við marga 
flokka dráttarvéla sem nú eru á markaðnum og áfest áhöld 
þeirra. Í töflu 2 í I. viðauka við tilskipun ráðsins 86/297/
EBE eru dráttarvélar í flokkum T4.1 og T4.3 nú þegar 
undanskildar þessum kröfum um staðsetningu.

3) Til viðbótar við dráttarvélar í flokkum T4.1 og T4.3, sem 
þegar eru undanskildar þessum kröfum í ákvæði 4.2 í 
staðli ISO 8759-1:1998, geta dráttarvélar í flokkum T1, 
T2, T3, T4.2 og T5 ekki uppfyllt þessar kröfur.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 274, 9.10.2012, bls. 24. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 61/2013 frá 3 maí 2013 um 
breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) 
við EES-samninginn, bíður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 171, 9.7.2003, bls. 1.
(2) Stjtíð. EB L 186, 8.7.1986, bls. 19.

4) Hægt er að útbúa margs konar dráttarvélar með sérstökum 
gerðum aflúttaks, sem falla ekki undir staðal ISO 8759-
1:1998.

5) Ef um er að ræða dráttarvélar í flokki T3 gildir staðallinn 
aðeins ef dráttarvélin er með aflúttaki sem tilgreint 
er í staðlinum. Hins vegar væri hægt að útbúa aðra 
ökutækjaflokka, t.d. T2 og sumar minni dráttarvélar 
í flokki T1, með sérstökum gerðum aflúttaks, sem ekki 
falla undir staðalinn. Af þessum sökum skal undanþágan 
frá kröfunum í staðli ISO 8759-1:1998 einnig ná til 
dráttarvéla í flokkum T1 og T2.

6) Sams konar vandkvæði má einnig finna í samsvarandi 
C-flokkum.

7) Þar sem skilgreiningarnar í staðli ISO 8759-1:1998, að 
undanskildu ákvæði 4.2, skulu gilda um dráttarvélar í 
öllum flokkum T og C sem eru með aflúttak að framan 
verður tafla 2 óþörf og skal því fella hana brott.

8) Því ber að breyta tilskipun 86/297/EBE til samræmis við 
það.

9) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, eru 
í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót skv. 
1. mgr. 20. gr. tilskipunar 2003/37/EB.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum I. viðauka við tilskipun 86/297/EBE er breytt sem 
hér segir:

1)  í stað liðar 4.2 komi eftirfarandi:

„4.2.  Ákvæði varðandi aflúttak að framan

 Skilgreiningarnar í staðli ISO 8759-1:1998, að 
undanskildu ákvæði 4.2, gilda um dráttarvélar í öllum 
flokkum T og C sem eru með aflúttak að framan eins 
og tilgreint er í staðlinum.“,

TILSkIPUN FRAmkvæmdASTjóRNARINNAR 2012/24/ESB

frá 8. október 2012

um breytingu á tilskipun ráðsins 86/297/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi 
aflúttak á dráttarvélum og hlífar fyrir það, í því skyni að aðlaga tæknileg ákvæði hennar (*)
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2)  Tafla 2 falli brott.

2. gr.

1.  Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg 
lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari 
eigi síðar en 31. október 2013. Þau skulu þegar í stað senda 
framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða.

Þau skulu beita þessum ákvæðum frá og með 1. nóvember 
2013.

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.

3. gr.

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

4. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 8. október 2012.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 forseti.

 José Manuel BARROSO


