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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/829 

frá 15. febrúar 2018 

um breytingu og leiðréttingu á framseldri reglugerð (ESB) 2015/208 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 167/2013 að því er varðar kröfur um notkunaröryggi fyrir ökutæki vegna viðurkenningar á 

ökutækjum fyrir landbúnað og skógrækt (*) 

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 3. mgr. 49. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Reglugerðir efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu (UNECE) sem skylt er að beita og skráðar eru í I. viðauka 

við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/208 (2) eru oft uppfærðar. Hvað það varðar ætti að bæta 

við listann skýringum þar sem fram kemur að framleiðendum er heimilt að nota síðari viðbætur við viðeigandi raðir 

breytinga á þessum UNECE-reglugerðum jafnvel þótt þær hafi ekki verið birtar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

2) Leiðrétta þarf tilteknar ritstjórnarlegar villur í skránni yfir UNECE-reglugerðir í I. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 

2015/208. 

3) Nauðsynlegt er að gera ritstjórnarlegar úrbætur á IV. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2015/208 og nákvæmar 

tilvísanir í ökutækjaflokka, sem umræddur viðauki gildir um, eru nauðsynlegar til að tryggja hnökralausa framkvæmd á 

vegum landsyfirvalda. 

4) Laga þarf kröfurnar um stýrisbúnað, sem mælt er fyrir um í V. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2015/208, að 

tæknilegum framförum í samræmi við staðalinn ISO 10998:2008 og að kröfunum sem mælt er fyrir um í UNECE-

reglugerð nr. 79, sem er talin upp í skránni í I. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2015/208. 

5) Nútíma landbúnaðar- og skógræktarökutæki verða fyrir rafsegulmerkjum með tíðni upp að 2000 MHz. Því ætti að breyta 

XV. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2015/208 til að ná til viðeigandi tíðnisviða til prófana og til samræmingar við 

UNECE-reglugerð nr. 10, sem nær til slíkra prófunarkrafna og gildir sem staðgöngukostur við kröfurnar sem mælt er fyrir 

um í XV. viðauka. 

6) Nútíma búskapartækni krefst notkunar á breiðari hjólbörðum til að komast hjá þjöppun jarðvegs, sem og notkunar á stærri 

verkfærum. Því þarf að breyta kröfunum um mál og massa eftirvagna, sem mælt er fyrir um í XXI. viðauka við framselda 

reglugerð (ESB) 2015/208, að því er varðar breidd ökutækja, til samræmis við það sem þegar er heimilað í sumum 

aðildarríkjum. 

7) Breytingar á kröfunum um mál skapa þörf á að breyta sumum kröfunum sem mælt er fyrir um í viðaukunum við framselda 

reglugerð (ESB) 2015/208, nefnilega VII. viðauka um sjónsvið og framrúðuþurrkur, XII. viðauka um ljósabúnað, XIV. 

viðauka um ytra borð ökutækis og fylgihluti, XXVI. viðauka um veltigrindur að aftan, XXVII. viðauka um hliðarvörn, og 

XXVIII. viðauka um hleðslupalla, þar eð ákvæði þeirra velta beinlínis á leyfilegri breidd ökutækis. 

8) Áætlað er að draga megi umtalsvert úr tíðni banaslysa með því að gera landbúnaðar- og skógræktarökutæki meira áberandi 

með því að breyta kröfunum um viðeigandi bætur á ljósabúnaði í XII. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2015/208. 

9) Til að hægt sé að beita þeim prófunarkröfum sem mælt er fyrir um í XXXIV. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 

2015/208 á réttan hátt er nauðsynlegt að uppfæra tiltekna stærðfræðiformúlu sem tengist slíkum prófunum.   

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 140, 6.6.2018, bls. 8. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 174/2018 frá 

21. september 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) 2015/208 frá 8. desember 2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 167/2013 að því er varðar notkunaröryggi fyrir ökutæki vegna viðurkenningar á ökutækjum fyrir landbúnað og skógrækt (Stjtíð. 

ESB L 42, 17.2.2015, bls. 1). 
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10) Breyta ætti kröfunum um véltengi í XXXIV. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2015/208 til að heimila notkun á 3. 

punkta véltengjum og innleiða ætti bættar nákvæmar skilgreiningar fyrir véltengi á eftirvögnum sem draga önnur ökutæki 

til að tryggja umferðaröryggi að því er varðar eftirvagna og útskiptanlegan dreginn búnað sem reglugerð (ESB)  

nr. 167/2013 gildir um. 

11) Því ber að breyta og leiðrétta framselda reglugerð (ESB) 2015/208 til samræmis við það. 

12) Með tilliti til þess að í þessari reglugerð er að finna nokkrar breytingar á framseldri reglugerð (ESB) 2015/208 ætti hún 

að öðlast gildi sem fyrst, 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Breytingar á framseldri reglugerð (ESB) 2015/208 

Framseldri reglugerð (ESB) 2015/208 er breytt sem hér segir: 

1) eftirfarandi 40. gr. a bætist við IV. kafla: 

„40. gr. a 

Umbreytingarákvæði 

1. Þrátt fyrir beitingu ákvæða þessarar reglugerðar, eins og þeim var breytt með framseldri reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2018/829 (*), skulu landsyfirvöld, til 31. desember 2018, einnig halda áfram að veita 

gerðarviðurkenningar fyrir gerðir landbúnaðar- og skógræktarökutækja eða gerðir kerfa, íhluta eða aðskilinna tæknieininga í 

samræmi við þá útgáfu þessarar reglugerðar sem var í gildi 8. júní 2018. 

2. Þrátt fyrir beitingu ákvæða þessarar reglugerðar, eins og þeim var breytt með framseldri reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2018/829, skulu aðildarríkin, til 30. júní 2019, einnig heimila að landbúnaðar- og skógræktarökutæki, 

kerfi, íhlutir eða aðskildar tæknieiningar, sem byggjast á gerð sem var viðurkennd í samræmi við þá útgáfu þessarar 

reglugerðar sem var í gildi 8. júní 2018, séu sett á markað, skráð eða tekin í notkun. 

  

(*) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/829 frá 15. febrúar 2018 um breytingu og leiðréttingu á 

framseldri reglugerð (ESB) 2015/208 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 167/2013 að því 

er varðar kröfur um notkunaröryggi fyrir ökutæki vegna viðurkenningar á ökutækjum fyrir landbúnað og skógrækt (Stjtíð. 

ESB L 140, 6.6.2018, bls. 8).“, 

2) ákvæðum I., V., VII., XII., XIV., XV., XXI., XXVI., XXVII., XXVIII. og XXXIV. viðauka er breytt í samræmi við I. viðauka 

við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Breytingar á framseldri reglugerð (ESB) 2015/208 

Ákvæðum I., IV., XII. og XXXIV. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2015/208 er breytt í samræmi við II. viðauka við þessa 

reglugerð. 

3. gr. 

Gildistaka 

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

 _____  
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I. VIÐAUKI 

Breytingar á framseldri reglugerð (ESB) 2015/208 

Ákvæðum I., V., VII., XII., XIV., XV., XXI., XXVI., XXVII., XXVIII. og XXXIV. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 

2015/208 er breytt sem hér segir: 

 1) eftirfarandi athugasemd bætist við á eftir töflunni í I. viðauka: 

„Umbreytingarákvæði reglugerða efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu, sem taldar eru upp í þessari töflu, 

gilda, nema þegar kveðið er á um aðrar dagsetningar í þessari reglugerð. Einnig skal samþykkja að farið sé að forskriftum í 

samræmi við síðari breytingar á þeim sem taldar eru upp í þessari töflu.“, 

 2) í stað fyrsta málsliðar liðar 3.1.2 í V. viðauka komi eftirfarandi: 

„Stýriskraftur, sem nauðsynlegur er til að breyta stefnu dráttarvélar úr beinum akstri yfir í beygjuhring með 12 m radíus, 

má hvergi á beygjuferlinum fara yfir 25 daN þegar um er að ræða óskaddaðan stýrisbúnað.“, 

 3) í VII. viðauka bætist eftirfarandi setning við í 2. lið: 

„Þær prófanir og samþykktarviðmiðanir sem mælt er fyrir um í staðlinum ISO 5721-2:2014 skulu einnig gilda um 

dráttarvélar sem eru breiðari en 2,55 m.“, 

 4) ákvæðum XII. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) í stað liðar 6.15.1 komi eftirfarandi: 

„6.15.1. Uppsetning: Lögboðin á öllum ökutækjum lengri en 4,6 m. Valkvæð á öllum öðrum ökutækjum.“, 

b) í stað liðar 6.15.6 komi eftirfarandi: 

„6.15.6. Stefna: Til hliðar. Þegar stefnan breytist ekki getur glitaugað snúist.“, 

c) í stað liðar 6.18.1 komi eftirfarandi: 

„6.18.1. Uppsetning: Lögboðin á dráttarvélum lengri en 4,6 m. Lögboðin á eftirvögnum í flokkum R3 og R4, lengri en 

4,6 m. Valkvæð á öllum öðrum ökutækjum.“, 

d) í stað síðustu málsgreinar í lið 6.18.4.3 komi eftirfarandi: 

„Hins vegar nægir, fyrir ökutæki sem eru styttri en 6 m og fyrir undirvagna með stýrishúsi, að eitt hliðarljósker sé sett 

upp innan fremsta þriðjungs lengdar ökutækisins eða innan aftasta þriðjungs þess. Hvað dráttarvélar varðar nægir einnig 

að eitt hliðarljósker sé sett upp á miðþriðjungi ökutækisins.“, 

e) í lið 6.18.4.3 bætist eftirfarandi málsgrein við: 

„Hliðarljóskerið má vera hluti af sama ljósvarpsfletinum og glitaugað á hliðinni.“, 

f) í stað liðar 6.26.1 komi eftirfarandi: 

„6.26.1. Uppsetning: 

Lögboðin á ökutækjum með heildarbreidd yfir 2,55 m. 

Valkvæð á ökutækjum með heildarbreidd undir 2,55 m.“, 

 5) í XIV. viðauka komi eftirfarandi í stað liðar 2.1: 

„2.1. Þessi viðauki gildir um þá hluta ytra yfirborðsins sem, þegar ökutækið er með hleðslu, búið hjólbörðum með mesta 

þvermál eða skriðbeltum með stærsta lóðrétta mál (sem ekki eru ætluð til að hlífa jarðveginum), sem það er samþykkt 

fyrir, ásamt öllum hurðum, gluggum og aðgangshlerum o.s.frv., lokuðum, eru:“, 

 6) ákvæðum XV. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) í lið 3.4.2.1 í 2. hluta kemur talan „2000“ í báðum tilvikum í staðinn fyrir töluna „1000“,  
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b) ákvæðum 5. hluta er breytt sem hér segir: 

i. síðustu þrjár setningar liðar 1.2 falli brott, 

ii. í lið 5.1.3 kemur talan „2000“ í stað tölunnar „1000“, 

iii. í lið 6.1 kemur talan „2000“ í staðinn fyrir töluna „1000“, 

iv. í stað liðar 6.1.1 komi eftirfarandi: 

„6.1.1. Til að staðfesta að ökutækið uppfylli kröfurnar í þessum hluta ber að prófa ökutækið á allt að 14 stöðum 

á fyrrnefndu tíðnisviði, t.d.: 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900 og á bilinu 

frá 1000 til 2000 MHz, í samræmi við stigmögnuðu aukninguna sem er tilgreind í staðlinum ISO 11451-

1, 3. útg., 2005 og breytingu 1:2008.“, 

v. í lið 7.1.2 kemur talan „2000“ í stað tölunnar „1000“, 

vi. eftirfarandi setning bætist við í lið 7.4: 

„Ökutækið skal verða fyrir rafsegulgeislun á tíðnisviðinu 20 til 2000 MHz með lóðréttri skautun.“, 

vii. í stað liðar 7.4.2 komi eftirfarandi: 

„7.4.2. Bylgjulögun prófunarmerkis 

Mótun prófunarmerkis skal vera: 

a) víddarmótun (AM) með 1 kHz mótun og 80% mótunardýpt (m = 0,8 ± 0,04) á tíðnisviðinu 20 til  

1000 MHz (eins og er skilgreint á mynd 3 í þessum hluta) og 

b) púlsmótun (PM) þar sem t = 577 μs og tímabil = 4600 μs, á tíðnisviðinu 1000 til 2000 MHz, eins og 

er skilgreint í staðlinum ISO 11451-1, 3. útg., 2005 og breytingu 1:2008.“, 

viii. eftirfarandi liður 7.4.4 bætist við: 

„7.4.4. Áhrifatími 

Áhrifatíminn fyrir hverja prófunartíðni skal nægja til þess að fá svörun frá ökutækinu sem verið er að 

prófa við eðlilegar aðstæður. Tíminn skal aldrei vera styttri en tvær sekúndur.“, 

 7) ákvæðum XXI. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) í stað liðar 2.1 komi eftirfarandi: 

„2.1. Hámarksmál allra ökutækja í flokki T eða C eru sem hér segir: 

2.1.1. lengd: 12 m, 

2.1.2. breidd: 2,55 m (fyrir utan bunguna á hliðum hjólbarða við snertiflöt þeirra við jörð). 

Auka má breiddina upp í 3,00 m ef það gerist einungis vegna ásetningar hjólbarða, gúmmíbelta eða útfærslu 

með tvöföldum hjólbörðum sem nauðsynlegir eru til að hlífa jarðvegi, þ.m.t. hjól- og aurhlífabúnaður, að því 

tilskildu að breidd varanlegs hluta ökutækisins takmarkist við 2,55 m og að gerðarviðurkennda ökutækið sé 

einnig búið minnst einu pari af hjólbörðum eða gúmmíbeltum sem ekki mega hafa meiri breidd en 2,55 m, 

2.1.3. hæð: 4 m.“, 

b) eftirfarandi liðir 2.3, 2.3.1, 2.3.2 og 2.3.3 bætist við: 

„2.3. Hámarksmál ökutækja í flokki R eru sem hér segir: 

2.3.1. lengd: 12 m, 

2.3.2. breidd: 2,55 m (fyrir utan bunguna á hliðum hjólbarða við snertiflöt þeirra við jörð).  
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Auka má breiddina í 3,00 m ef það gerist eingöngu vegna annars hvors af eftirfarandi: 

a) notkunar á hjólbarðaútfærslu sem verndar jarðveg, að því tilskildu að einnig sé hægt að búa ökutækið með 

minnst einu pari af hjólbörðum þannig að breiddin verði ekki meiri en 2,55 m. Sá hluti ökutækisins, sem 

nauðsynlegur er vegna flutnings, má ekki vera breiðari en 2,55 m. Þegar einnig er hægt að búa ökutækið 

með minnst einu hjólbarðapari þar sem breidd þess fer ekki yfir 2,55 m skal breidd ökutækisins með 

hugsanlegum hjól- og aurhlífabúnaði takmarkast við 2,55 m, 

b) til staðar eru verkfæri sem eru nauðsynleg til að ökutækið virki og sem uppfylla ákvæði framkvæmdar-

tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2006/42/EB (*). Sá hluti ökutækisins sem er nauðsynlegur vegna 

flutnings má ekki vera breiðari en 2,55 m, 

2.3.3. hæð: 4 m. 
  

(*) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/42/EB frá 17. maí 2006 um vélarbúnað og um breytingu á tilskipun 

95/16/EB (endursamin) (Stjtíð. ESB L 157, 9.6.2006, bls. 24).“, 

 8) í stað liðar 2.4.2 í XXVI. viðauka komi eftirfarandi: 

„2.4.2. breidd búnaðarins skal hvergi vera meiri en breidd afturássins, mæld við ystu punkta hjólanna að undanskildum 

bungum á hjólbörðum nærri jörð, og hún skal ekki heldur vera meira en 10 cm styttri frá hvorri hlið. Þegar fleiri en 

einn afturás er til staðar skal miða við breidd breiðasta ássins. Breidd búnaðarins skal í engu tilviki vera meiri en 

2,55 m,“ 

 9) í stað fyrstu setningarinnar í lið 2.1 í XXVII. viðauka komi eftirfarandi: 

„Breidd ökutækisins með búnaðinum skal ekki vera meiri en hámarksheildarbreidd ökutækisins eða 2,55 m, hvor sem er 

minni. Meginhluti ytra byrðis þess skal ekki vera meira en 120 mm inn af ysta hluta (hámarksbreidd) ökutækisins.“, 

10) í stað annars undirliðar í 2. lið í XXVIII. viðauka komi eftirfarandi: 

„— breiddin er ekki meiri en hámarksheildarbreidd dráttarvélarinnar án búnaðar eða 2,55 m, hvor sem er minni.“, 

11) eftirfarandi liður bætist við í XXXIV. viðauka: 

„2.9. Þegar eftirvagn dregur annan eftirvagn skal véltengi þess fyrrnefnda uppfylla kröfurnar um véltengi dráttarvéla.“ 

 _____  
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II. VIÐAUKI 

Leiðréttingar á framseldri reglugerð (ESB) 2015/208 

Ákvæði I., IV., XII. og XXXIV. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2015/208 eru leiðrétt sem hér segir: 

1) Ákvæði I. viðauka eru leiðrétt sem hér segir: 

a) línan, sem er fyrir neðan línuna með reglugerð nr. 5, er felld brott, 

b) línan, sem er fyrir neðan línuna með reglugerð nr. 21, er felld brott, 

c) línan, sem er fyrir neðan línuna með reglugerð nr. 75, er felld brott, 

2) ákvæði IV. viðauka eru leiðrétt sem hér segir: 

a) liðir 1.1, 1.2 og 2 falli brott, 

b) eftirfarandi 2., 3. og 4. liður bætist við: 

„2. Kröfurnar í staðlinum ISO 10998:2008, breyting 1 frá 2014, skulu gilda um stýrisbúnað ökutækja í flokkum Tb og 

Cb með hámarkshönnunarhraða yfir 40 km/klst. og 60 km/klst. eða undir. 

3. Stýring dráttarvéla í flokki Cb skal vera í samræmi við kröfurnar sem mælt er fyrir um í lið 3.9 í XXXIII. viðauka. 

4. Kröfurnar um stýriskraft fyrir ökutækin, sem um getur í 1. lið, skulu vera þær sömu og kröfurnar fyrir ökutæki í 

flokki N2, sem settar eru fram í 6. þætti UNECE-reglugerðar nr. 79, sem vísað er til í I. viðauka. 

Fyrir ökutæki sem búið er sæti, sem setið er klofvega á, og stýrishandfangi skal gerð sama krafa um stýriskraft á 

miðju gripinu.“, 

3) ákvæði XII. viðauka eru leiðrétt sem hér segir: 

a) í stað síðustu setningarinnar í lið 6.15.5 komi eftirfarandi: 

„Minnka má lóðrétta hornið undir láréttu plani í 5° ef hæð glitaugans frá jörðu er undir 750 mm.“, 

b) í stað fyrirsagnar 3. viðbætis komi eftirfarandi: 

„Mál, lágmarksstærð endurvarpsflatarins, lágmarkskröfur um lit og ljósmælieiginleika og auðkenning og merkingar 

merkjaplatna og merkjaþynna fyrir ökutæki sem eru breiðari en 2,55 m“, 

4) ákvæði XXXIV. viðauka eru leiðrétt sem hér segir: 

a) í stað formúlunnar fyrir h2 í lið 3.4.1 komi eftirfarandi: 

„h2 ≤ (((mla – 0,2 × mt) × 1 – (S × c))/(0,6 × (mlt – 0,2 × mt + S)))“, 

b) eftirfarandi komi í stað b-liðar 8. liðar: 

„b) útskiptanlegur dreginn búnaður í flokki R1a eða R2a sem einkum er ætlaður til að vinna efni í skilningi 9. mgr. 3. 

gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013,“. 

 __________  


