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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2018/828 

frá 15. febrúar 2018 

um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2015/68 að því er varðar kröfur varðandi læsivarin hemlakerfi, 

háþrýstiorkugeymslubúnað og einnar leiðslu vökvatengi (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

Með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 167/2013 frá 5. febrúar 2013 um viðurkenningu á og 

markaðseftirlit með ökutækjum fyrir landbúnað eða skógrækt (1), einkum 5. mgr. 17. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í 6. forsendu framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/68 (2) er gert ráð fyrir að framkvæmda-

stjórnin meti kröfuna um að frá og með 1. janúar 2020 verði læsivarin hemlakerfi (ABS) sett í dráttarvélar með 

hámarkshönnunarhraða á bilinu 40 til 60 km/klst. Að loknu mati á þeirri kröfu komst framkvæmdastjórnin að þeirri 

niðurstöðu að það að fjarlægja kröfuna um læsivarin hemlakerfi fyrir umrædd ökutæki úr framseldu reglugerðinni komi 

í veg fyrir óhóflegan kostnað fyrir iðngreinina og notendur sem myndi á endanum tefja fyrir virkri notkun á nýjustu 

tækni í hemlunarbúnaði á markaðnum. Því skal fella niður kröfuna um notkun á læsivörðum hemlakerfum í umræddum 

ökutækjum. 

2) Í skilyrðum fyrir notkun á háþrýstiorkugeymslubúnaði ætti að gera ráð fyrir þrýstingsbili sem samræmist nýjustu tækni 

og kveða á um samsvarandi prófun. Því ætti að breyta þrýstingsmörkunum til samræmis við það. 

3) Til að tryggja að umskipti yfir í bann við notkun á einnar leiðslu vökvatengjum verði hnökralaus fyrir aðildarríkin og 

iðnaðinn skal, við beitingu á hemlunarkröfunum í framseldri reglugerð (ESB) 2015/68 að því er varðar nýjar dráttarvélar 

tengdar við eftirvagna sem þegar eru í notkun og með tilliti til endurnýjunartíðni eftirvagna í flota ökutækja til notkunar 

í skógrækt og landbúnaði, framlengja beitingu á umbreytingarkröfunum um einnar leiðslu vökvatengi í hemlabúnaði og 

í hemlatengjum eftirvagna til 31. desember 2024. 

4) Því ætti að breyta framseldri reglugerð (ESB) 2015/68 til samræmis við það. 

5) Með tilliti til þess að í þessari reglugerð er að finna nokkrar mikilvægar breytingar á framseldri reglugerð (ESB) 

2015/68 til að tryggja snurðulausa beitingu hennar, ætti hún að öðlast gildi sem fyrst, 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Breytingar á framseldri reglugerð (ESB) 2015/68 

Framseldri reglugerð (ESB) 2015/68 er breytt sem hér segir: 

1) Í stað 16. gr. komi eftirfarandi: 

„16. gr. 

Kröfur um einnar leiðslu vökvatengi og um dráttarvélar búnar þeim 

1. Mælt er fyrir um kröfur um afköst einnar leiðslu vökvatengja í hemlabúnaði og hemlatengjum eftirvagna og um 

dráttarvélar búnar einnar leiðslu vökvatengjum í XIII. viðauka. Þessar kröfur gilda til 31. desember 2024. 

2. Framleiðendur skulu ekki setja einnar leiðslu vökvatengi í nýjar gerðir dráttarvéla eftir 31. desember 2020.“ 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 140, 6.6.2018, bls. 5. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 231/2018 frá 

5. desember 2018 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 60, 2.3.2013, bls. 1. 

(2) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/68 frá 15. október 2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 167/2013 að því er varðar kröfur um hemlun ökutækja vegna viðurkenningar á ökutækjum fyrir landbúnað og skógrækt (Stjtíð. 

ESB L 17, 23.1.2015, bls. 1). 
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2) Ákvæðum 17. gr. er breytt sem hér segir: 

a) önnur málsgrein falli brott, 

b) í stað fjórðu málsgreinar komi eftirfarandi: 

„Frá og með 1. janúar 2025 skulu landsyfirvöld banna að bjóða fram á markaði, skrá eða taka í notkun nýjar 

dráttarvélar búnar einnar leiðslu vökvatengjum.“ 

3) Ákvæðum I., IV. og XIII. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2015/68 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa 

reglugerð. 

2. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel, 15. febrúar 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____   



20.12.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 85/65 

 

VIÐAUKI 

Ákvæðum I., IV. og XIII. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2015/68 er breytt sem hér segir: 

1) Ákvæðum I. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) ákvæði liðar 2.2.1.21.2 falli brott, 

b) í stað liðar 2.2.1.23 komi eftirfarandi: 

„2.2.1.23. Dráttarvélar, aðrar en þær sem er getið í lið 2.2.1.21.1, sem eru búnar læsivörðum hemlakerfum skulu vera í 

samræmi við kröfur í XI. viðauka.“, 

c) í lið 2.2.2.15.1.1 falli orðin „Þessi þrýstingur skal ekki vera hærri en 11 500 kPa“ á brott, 

d) eftirfarandi liðir 2.2.2.15.1.1.1 og 2.2.2.15.1.1.2 bætist við: 

„2.2.2.15.1.1.1. Þessi lágþrýstingur í vökvaknúna orkugeymslubúnaðinum skal ekki vera hærri en 11 500 kPa í kerfum 

sem nota orkugeymslubúnað með 15 000 kPa hámarksvinnuþrýsting. 

 2.2.2.15.1.1.2. Þessi lágþrýstingur í vökvaknúna orkugeymslubúnaðinum má fara yfir 11 500 kPa í kerfum sem nota 

orkugeymslubúnað sem er hlaðinn upp að hámarksvinnuþrýstingi yfir 15 000 kPa til að ná þeim 

hemlaafköstum sem mælt er fyrir um.“ 

2) Í C-hluta IV. viðauka (Vökvahemlakerfi með safnorku) bætist við eftirfarandi liður 1.3.2.1.1: 

„1.3.2.1.1. Þegar um er að ræða kerfi sem nota orkugeymslubúnað sem er hlaðinn upp að hámarksvinnuþrýstingi yfir  

15 000 kPa til að uppfylla kröfur um þau hemlaafköst sem mælt er fyrir um skal þrýstingurinn í 

orkugeymslubúnaðinum við upphaf prófunarinnar vera sá hámarksþrýstingur sem framleiðandinn mælir fyrir 

um.“ 

3) Ákvæðum XIII. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) eftirfarandi komi í stað liðar 1.1: 

„1.1. Setja má upp einnar leiðslu vökvatengi í dráttarvél sem er útbúin öðru hvoru af eftirfarandi: 

a) einhverju þeirra tengja sem um getur í lið 2.1.4 í I. viðauka, 

b) einhverju þeirra tengja sem um getur í liðum 2.1.5.1.1, 2.1.5.1.2 og 2.1.5.1.3 í I. viðauka. Til að komast hjá 

tvítekningu á tengi má, í slíkum tilvikum, karltengillinn af gerð einnar leiðslu vökvatengis vera sá karltengill 

sem er lýst í lið 2.1.5.1.1 í I. viðauka, að því tilskildu að þrýstingurinn sem myndast í því tengi standist 

kröfurnar í liðum 1.1.1, 1.1.2 og 1.1.3.“, 

b) eftirfarandi liðir 1.1.1, 1.1.2 og 1.1.3 bætist við: 

„1.1.1. Þegar stýrileiðsla og viðbótarleiðsla eftirvagns eru tengdar skal þrýstingurinn, í pm, sem myndast samræmast 

skýringarmynd 2 í 1. viðbæti við II. viðauka. 

1.1.2. Þegar eftirvagn með einnar leiðslu vökvatengi er tengdur skal þrýstingurinn, í pm, sem myndast samræmast 

ákvæði 2. eða 3. liðar þessa viðauka. 

1.1.3. Finna skal tengdar leiðslur sem um getur í liðum 1.1.1 og 1.1.2 með sjálfvirkum hætti.“ 

 __________  


