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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/830 

frá 9. mars 2018 

um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 167/2013 og á framseldri 

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1322/2014 að því er varðar aðlögun krafna um smíði 

ökutækja og almennra krafna 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 markaðs-

eftirlit með ökutækjum fyrir landbúnað eða skógrækt (1), einkum 4. mgr. 18. gr. og 3. mgr. 49. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Breyta ætti nokkrum færslum í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 167/2013 til að mögulegt sé að mæla fyrir um kröfur 

fyrir viðbótarflokka ökutækja í samræmi við síðustu útgáfur tiltekinna staðlaðra reglna Efnahags- og framfarastofnun-

arinnar um opinberar prófanir á dráttarvélum fyrir landbúnað og skógrækt (2). 

2) Reglugerðir efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu (UNECE) sem skylt er að beita og skráðar eru í  

I. viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1322/2014 (3) 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. 

3) Til að gera ljóst að tilteknar kröfur löggjafar Sambandsins séu jafngildar og að fullu í samræmi við kröfurnar sem settar 

eru fram í stöðluðum reglum Efnahags- og framfarastofnunarinnar ætti að aðlaga texta krafnanna og númeraröðina sem 

sett eru fram í tilteknum viðaukum við framselda reglugerð (ESB) nr. 1322/2014 til að þau verði samhljóma textanum 

og númeraröðinni í samsvarandi stöðluðum reglum Efnahags- og framfarastofnunarinnar. 

4) Til að draga úr fjölda meiðsla og banaslysa sem verða vegna þess að aftanásettur, fellanlegur veltivarnarbúnaður fyrir 

dráttarvélar með lítilli sporvídd, er ekki settur upp við aðstæður sem kunna að vera hættulegar ætti að gera 

vinnuvistfræðilegar kröfur skyldubundnar til að auðvelda og hvetja til þess að veltivarnarbúnaðurinn sé settur upp þegar 

þörf er á. 

5) Uppfæra ætti skrána yfir prófunarskýrslur sem gefnar eru út á grundvelli staðlaðra reglna Efnahags- og framfarastofnun-

arinnar og viðurkenndar að því er varðar ESB-gerðarviðurkenningu sem staðgöngukostur fyrir þær prófunarskýrslur sem 

gefnar eru út á grundvelli framseldrar reglugerðar (ESB) nr. 1322/2014. 

6) Í þeim tilgangi að skýra og bæta tilteknar prófunaraðferðir ætti að gera minniháttar breytingar á prófunaraðferðinni fyrir 

ökumannssætið og á kröfunum um aðgang að ökumannssæti, um lágmarksstyrkleika stjórnbúnaðar og brunahraða 

smíðaefnis stýrishússins, sem sett er fram í framseldri reglugerð (ESB) nr. 1322/2014. 

7) Því ætti að breyta reglugerð (ESB) nr. 167/2013 og framseldri reglugerð (ESB) nr. 1322/2014 til samræmis við það. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Breyting á I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 167/2013 

Í dálkunum fyrir ökutækjaflokka Ca og Cb í röð 38 í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 167/2013 komi „X“ í staðinn fyrir 

„ÁEV“.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 140, 6.6.2018, bls. 15. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 111/2019 frá 

8. maí 2019 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) http://www.oecd.org/tad/code/oecd-standard-codes-official-testing-agricultural-forestry-tractors.htm 

(3) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1322/2014 frá 19. september 2014 um viðbætur og breytingar við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 167/2013 að því er varðar kröfur um smíði ökutækja og almennar kröfur vegna viðurkenningar á 

ökutækjum fyrir landbúnað og skógrækt (Stjtíð. ESB L 364, 18.12.2014, bls. 1). 

2019/EES/44/04 
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2. gr. 

Breytingar á framseldri reglugerð (ESB) nr. 1322/2014 

Framseldri reglugerð (ESB) nr. 1322/2014 er breytt sem hér segir: 

 1) í stað orðanna „fyrir ökutæki í flokkum T2, T3 og T4.3“ í 12. gr. komi orðin „fyrir ökutæki í flokkum T2/C2, T3/C3 og 

T4.3/C4.3“, 

 2) eftirfarandi 35. gr. a bætist við í V. kafla: 

„35. gr. a 

Umbreytingarákvæði 

1. Fram til 26. júní 2018 skulu landsyfirvöld 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 25. júní 2018. 

2. Fram til 31. desember 2018 skulu aðildarríkin 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 25. júní 2018, séu sett á markað, skráð eða tekin í notkun.“, 

 3) í textanum undir fyrirsögninni „Til skýringar:“ í I. viðauka bætast eftirfarandi málsgreinar við: 

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

skulu 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.“, 

 4) ákvæðum II. viðauka er breytt í samræmi við I. viðauka við þessa reglugerð, 

 5) ákvæðum VI. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) eftirfarandi breytingar eru gerðar á lið B: 

a) í stað fyrstu málsgreinar í lið 3.8.2 komi eftirfarandi: 

„Þegar við á skal sannreyna eiginleika til varnar stökkva í köldu veðri annaðhvort í samræmi við kröfurnar í liðum 

3.8.2.1. til 3.8.2.7 eða við kröfurnar í lið 3.8.3.“, 

b) eftirfarandi liður 3.8.3 bætist við: 

„3.8.3. Hægt er að sýna fram á eiginleika til varnar stökkva í köldu veðri með því að beita reglunum og 

leiðbeiningunum í 3. lið í þessum lið B við lækkað hitastig upp á –18 °C eða kaldara. Áður en 

hreyfiprófun fer fram skal kæla veltigrindina og alla hluti til áfestingar niður í –18 °C eða kaldara.“, 

 6) í stað skýringar (1) í skýringunum við VI. viðauka komi eftirfarandi: 

„1) Nema annað sé tekið fram er texti krafnanna og númeraröðin sem sett er fram í lið B eins og textinn og númeraröðin 

í stöðluðum reglum OECD um opinberar prófanir á veltigrindum á dráttarvélum fyrir landbúnað og skógrækt 

(hreyfiprófun), stöðluð regla OECD nr. 3, útgáfa 2017 frá febrúar 2017.“, 

 7) í stað skýringar (1) í skýringunum við VII. viðauka komi eftirfarandi: 

„1) Nema annað sé tekið, er texti krafnanna og númeraröðin sem sett er fram í lið B eins og textinn og númeraröðin í 

stöðluðum reglum OECD um opinberar prófanir á veltigrindum á beltadráttarvélum fyrir landbúnað og skógrækt, 

stöðluð regla OECD nr. 8, útgáfa 2017 frá febrúar 2017.“, 

 8) ákvæðum VIII. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) eftirfarandi komi í stað liðar 3.11.2. í lið B: 

„3.11.2 „Þegar við á skal sannreyna eiginleika til varnar stökkva í köldu veðri í samræmi við kröfurnar sem gefnar 

eru upp í liðum 3.11.2.1 til 3.11.2.7.“,  
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b) í stað skýringar (1) í skýringunum við VIII. viðauka komi eftirfarandi: 

„1) Nema annað sé tekið fram er texti krafnanna og númeraröðin sem sett er fram í lið B eins og textinn og 

númeraröðin í stöðluðum reglum OECD um opinberar prófanir á veltigrindum á dráttarvélum fyrir landbúnað og 

skógrækt (hreyfiprófun), stöðluð regla OECD nr. 4, útgáfa 2017 frá febrúar 2017.’, 

 9) ákvæðum IX. viðauka er breytt í samræmi við II. viðauka við þessa reglugerð, 

10) ákvæðum X. viðauka er breytt í samræmi við III. viðauka við þessa reglugerð, 

11) ákvæðum XI. viðauka er breytt í samræmi við IV. viðauka við þessa reglugerð, 

12) ákvæðum XIII. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) í lið 3.1.3 bætist eftirfarandi málsgrein við: 

„Ef framleiðandi óskar eftir því má gera aðra, valkvæða hávaðamælingu þar sem slökkt er á hreyfli og aukabúnaður, 

s.s. loftræstiviftur, íseyðar og annar rafmagnsbúnaður, er í hæstu stillingu.“, 

b) eftirfarandi liður 3.2.2.2.2 bætist við: 

„3.2.2.2.2. Meðan á valkvæðri þriðju röð mælinga stendur skal vera slökkt á hreyfli og aukabúnaður, s.s. 

loftræstiviftur, íseyðar og annar rafmagnsbúnaður, skal vera í hæstu stillingu.“, 

13) ákvæðum XIV. viðauka er breytt í samræmi við V. viðauka við þessa reglugerð, 

14) í stað liðar 3.3.2 í XV. viðauka komi eftirfarandi: 

„3.3.2 Efra þrepið eða rimin skulu vera auðþekkjanleg og aðgengileg fyrir einstakling sem er að fara út úr ökutækinu. 

Lóðrétt fjarlægð milli næstu þrepa eða rima skal vera jöfn. Hins vegar getur fjarlægðin milli þrepa verið breytileg 

um 20 mm.“, 

15) í stað skýringar (1) í skýringunum við XVIII. viðauka komi eftirfarandi: 

„1) Að númeraröðinni undanskilinni eru kröfurnar, sem settar eru fram í lið B, eins og textinn í stöðluðum reglum 

OECD um opinberar prófanir á veltigrindum á dráttarvélum fyrir landbúnað og skógrækt (kyrrstöðuprófun), stöðluð 

regla OECD nr. 4, útgáfa 2017 frá febrúar 2017.“, 

16) í stað 4. liðar í XXII. viðauka komi eftirfarandi: 

„4. Yfirlýsing um hávaða 

Fyrir hvert prófunarskilyrði í XIII. viðauka skal tilgreina í notendahandbókinni gildið fyrir hávaða við eyra 

stjórnandans eða, að öðrum kosti, niðurstöðurnar úr hljóðstigsprófun í staðlaðri reglu OECD nr. 5 í samræmi við 4. lið 

sniðmátsins fyrir prófunarskýrslu.“, 

17) í stað liðar 1.2.1 í XXIII. viðauka komi eftirfarandi: 

„1.2.1. Stjórnbúnaður eins og stýrishjól eða stýrissveifar, gírstangir, stjórnstangir, sveifar, fetlar og rofar skulu valin, 

hönnuð, smíðuð og komið þannig fyrir að kraftar til að virkja þau, færa til, staðsetningar þeirra, notkunaraðferðir 

og litakóðar séu í samræmi við staðalinn ISO 15077:2008 þ.m.t. ákvæðin sem sett eru fram í viðaukum A og C í 

þeim staðli.“; 

18) í stað 2. liðar í XXVII. viðauka komi eftirfarandi: 

„2. Brunahraði smíðaefnis stýrishússins 

Brunahraði smíðaefnis í innra rými stýrishússins eins og sætisáklæði, vegg-, gólf- og þakklæðningu þegar hún er til 

staðar skal ekki vera meiri en 150 mm/mín þegar hann er prófaður í samræmi við staðalinn ISO 3795:1989 eða 

staðalinn FMVSS302.“ 

3. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta 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, 9. mars 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____   
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I. VIÐAUKI 

Í stað töflunnar í II. viðauka við framselda reglugerð (ESB) nr. 1322/2014 komi eftirfarandi: 

„Prófunarskýrs

la á grundvelli 

staðlaðrar reglu 

OECD nr. 

Viðfangsefni Útgáfa Gildissvið 
Í stað prófunarskýrslu ESB á 

grundvelli 

3 Opinberar prófanir á veltigrindum á 

dráttarvélum fyrir landbúnað eða skóg-

rækt 

(hreyfiprófun) 

Útgáfa 2017 

-febrúar 2017- 

T1, T4.2 og T4.3 VI. viðauka 

XVIII. viðauka (ef öryggisbelta-

festingar hafa verið prófaðar) 

4 Opinberar prófanir á veltigrindum á 

dráttarvélum fyrir landbúnað eða 

skógrækt 

(kyrrstöðuprófun) 

Útgáfa 2017 

-febrúar 2017- 

T1/C1, T4.2/C4.2 

og T4.3/C4.3 

VIII. viðauka og 

XVIII. viðauka (ef öryggisbelta-

festingar hafa verið prófaðar) 

5 Opinberar mælingar á hávaða við öku-

mannssæti dráttarvéla fyrir landbúnað 

og skógrækt 

Útgáfa 2017 

-febrúar 2017- 

T og C XIII. viðauka 

6 Opinberar prófanir á framanásettum 

veltivarnarbúnaði dráttarvéla fyrir land-

búnað og skógrækt á hjólum með lítilli 

sporvídd 

Útgáfa 2017 

-febrúar 2017- 

T2/C2, T3/C3 og 

T4.3/C4.3 

IX. viðauka (ef kröfur um afköst 

fyrir fellanlegan veltivarnar-

búnað hafa verið prófaðar og 

uppfylltar) og 

XVIII. viðauka (ef öryggisbelta-

festingar hafa verið prófaðar) 

7 Opinberar prófanir á aftanásettum velti-

varnarbúnaði dráttarvéla fyrir landbúnað 

og skógrækt á hjólum með lítilli 

sporvídd 

Útgáfa 2017 

-febrúar 2017- 

T2/C2, T3/C3 og 

T4.3/C4.3 

X. viðauka (ef kröfur um afköst 

fyrir fellanlegan veltivarnar-

búnað hafa verið prófaðar og 

uppfylltar) og 

XVIII. viðauka (ef öryggisbelta-

festingar hafa verið prófaðar) 

8 Opinberar prófanir á veltigrindum á 

beltadráttarvélum fyrir landbúnað eða 

skógrækt 

Útgáfa 2017 

-febrúar 2017- 

C1, C2, C4.2 og 

C4.3 

VII. viðauka og 

XVIII. viðauka (ef öryggisbelta-

festingar hafa verið prófaðar) 

10 Opinberar prófanir á fallvarnargrindum 

á dráttarvélum fyrir landbúnað eða skóg-

rækt 

Útgáfa 2017 

-febrúar 2017- 

T og C XI. viðauka 

C-hluta“. 
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II. VIÐAUKI 

Ákvæðum IX. viðauka við framselda reglugerð (ESB) nr. 1322/2014 er breytt sem hér segir: 

1) eftirfarandi breytingar eru gerðar á lið B: 

a) í stað liðar 1.3.1 komi eftirfarandi: 

„1.3.1. Bráðabirgðaskilgreining: miðjuplan hjólsins eða beltisins 

Miðjuplan hjólsins eða beltisins er jafn langt frá plönunum tveimur sem liggja í jaðri ytri brúna felgnanna eða 

beltanna.“, 

b) eftirfarandi málsliður bætist við í lið 1.3.2: 

„Fyrir beltadráttarvélar er sporvíddin fjarlægðin milli miðjuplana beltanna.“, 

c) eftirfarandi málsliður bætist við í lið 1.4: 

„Fyrir beltadráttarvélar: fjarlægðin milli lóðréttu plananna sem liggja hornrétt á lengdarmiðjuplan dráttarvélarinnar í 

gegnum ása drifhjólanna.“, 

d) í stað liða 2.1.2 og 2.1.3 komi eftirfarandi: 

„2.1.2. fasta eða breytilega lágmarkssporvídd, þar sem einn ásinn er minni en 1150 mm búinn stærri hjólbörðum eða 

beltum. Gert er ráð fyrir að ásinn, sem breiðari hjólbarðarnir eða beltin eru fest á, sé stilltur á sporvídd sem er 

ekki meiri en 1150 mm. Það skal vera mögulegt að stilla sporvídd hins ássins þannig að ytri brúnir mjórri 

hjólbarðanna eða beltanna fari ekki út fyrir ytri búnir hjólbarðanna eða beltanna á hinum ásnum. Ef tveir ásar 

eru áfestir með felgum og hjólbörðum eða beltum i sömu stærð skal föst eða stillanleg sporvídd ásanna tveggja 

vera minni en 1150 mm, 

2.1.3. massa sem er meiri en 400 kg en minni en 3500 kg og samsvarar massa dráttarvélarinnar án hleðslu, ásamt 

veltivarnarbúnaðinum og stærstu hjólbörðum eða beltum sem framleiðandi mælir með. Leyfilegur hámarks-

massi skal ekki vera meiri en 5250 kg og massahlutfallið (leyfilegur hámarksmassi/viðmiðunarmassi) má ekki 

vera hærra en 1,75,“ 

e) eftirfarandi málsliður bætist við í lið 3.1.2.3: 

„Þegar um er að ræða beltadráttarvélar skal framleiðandinn skilgreina sporvíddarstillinguna.“, 

f) í stað annars og þriðja málsliðar í lið 3.1.3.2 komi eftirfarandi: 

„Hornið verður að vera a.m.k. 38° á þeim tíma sem dráttarvélin er í óstöðugu jafnvægi á hjólunum eða beltunum sem 

snerta jörðu. Prófunina skal framkvæma einu sinni með stýrishjóli snúið alla leið og læst til hægri og einu sinni með 

stýrishjóli snúið alla leið og læst til vinstri.“, 

g) lið 3.1.4.3.1 er breytt sem hér segir: 

i. í stað línunnar fyrir eiginleika dráttarvélar B0 komi eftirfarandi: 

„B0 (m) Breidd afturhjólbarða eða aftara beltis,“ 

ii. í stað línanna fyrir eiginleika dráttarvélar D2 og D3 komi eftirfarandi: 

„D2 (m) Hæð framhjólbarða eða belta að framan við fullt álag á ás, 

D3 (m) Hæð afturhjólbarða eða belta að aftan við fullt álag á ás,“ 

iii. í stað orðanna „Samanlögð sporvídd (S) og breidd hjólbarða (B0) verður að vera meiri en breidd B6 veltigrindar-

innar.“ í línunni um eiginleika dráttarvélar S komi orðin „Samanlögð sporvídd að aftan (S) og breidd hjólbarða 

eða belta (B0) verður að vera meiri en breidd B6 veltigrindarinnar.“, 

h) í stað liðar 3.1.4.3.2.2 komi eftirfarandi: 

„3.1.4.3.2.2. snúningsásinn er samsíða lengdarás dráttarvélarinnar og fer í gegnum miðju snertiflatarins á fram- og 

afturhjól eða fremri og aftari belti sem snýr niður á við,“  
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i) í stað síðustu málsgreinar í lið 3.1.5.1 komi eftirfarandi: 

„Fjarlægð milli þyngdarpunkts og afturáss (L3) eða framáss (L2) skal reiknuð út frá dreifingu massa dráttarvélarinnar 

milli fram- og afturhjóla eða fremri og aftari belta.“, 

j) í stað liðar 3.1.5.2 komi eftirfarandi: 

„3.1.5.2. Hæð aftari (D3) og fremri (D2) hjólbarða eða belta 

Fjarlægð frá hæsta punkti hjólbarðans eða beltanna til jarðflatar skal mæld (mynd 6.5) og nota skal sömu 

aðferð fyrir fremri eða aftari hjólbarða eða belti.“, 

k) í stað síðustu málsgreinar í lið 3.1.5.4 komi eftirfarandi: 

„Höggpunkturinn er skilgreindur af plani sem snertir veltigrindina og gengur í gegnum línu sem dregin er með efstu 

ytri punktum fremri og aftari hjólbarða eða belta (mynd 6.7).“, 

l) í stað síðustu málsgreinar í lið 3.1.5.6 komi eftirfarandi: 

„Höggpunkturinn er skilgreindur af plani sem snertir vélarhlífina og veltigrindina og gengur í gegnum línu úr efstu ytri 

punktum framhjólbarða eða fremra beltis (mynd 6.7). Mælingin skal gerð á báðum hliðum vélarhlífar.“, 

m) í stað fyrstu og annarrar málsgreinar undir fyrirsögninni „Hæð á snúningspunkti framáss (H0)“ í lið 3.1.5.9 komi 

eftirfarandi: 

„Lóðrétt fjarlægð milli miðju snúningsáss að framan til miðju áss framhjólbarða eða fremri belta (H01) skal vera í 

tækniskýrslu framleiðanda og skal athuguð. 

Lóðrétt fjarlægð frá miðju áss framhjólbarða eða fremri belta til jarðflatar (H02) skal mæld (mynd 6.8).“, 

n) í stað liða 3.1.5.10 og 3.1.5.11 komi eftirfarandi: 

„3.1.5.10. Sporvídd að aftan (S) 

Lágmarkssporvídd að aftan með áfestum hjólbörðum eða beltum af stærstu gerð, eins og framleiðandi 

tilgreinir, skal mæld (mynd 6.9). 

3.1.5.11. Breidd afturhjólbarða eða aftara beltis (B0) 

Fjarlægðin milli ytri og innri lóðréttra flata afturhjólbarða eða aftara beltis á efri hluta skal mæld (mynd 

6.9).“, 

o) í stað liðar 3.2.1.3.4 komi eftirfarandi: 

„3.2.1.3.4. Stilla verður sporvíddina svo að veltigrindin, eftir því sem unnt er, fái ekki stuðning af hjólbörðunum eða 

beltunum meðan á styrkleikaprófunum stendur. Ef þessar prófanir eru framkvæmdar í samræmi við 

kyrrstöðuaðferðina má fjarlægja hjólin eða beltin.“, 

p) í stað liðar 3.2.2.2.4 komi eftirfarandi: 

„3.2.2.2.4. Ef fjöðrunarbúnaður er á milli yfirbyggingar dráttarvélarinnar og hjólanna eða beltanna verður að stöðva 

fjöðrun meðan á prófuninni stendur.“, 

q) í stað liðar 3.2.5.4 komi eftirfarandi: 

„3.2.5.4. Þrýstiálagsbúnaður 

Með búnaði sem sýndur er á mynd 6.10 skal vera hægt að þrýsta lóðrétt á veltigrind með ósveigjanlegri stoð 

sem er u.þ.b. 250 mm í þvermál og tengist aflbúnaðinum með hjörulið. Viðeigandi ásstoðum skal komið 

fyrir þannig að hjólbarðar eða belti dráttarvélarinnar verði ekki fyrir álagskrafti.“, 

r) í stað síðasta málsliðar í síðustu málsgrein liðar 3.3.2.2 komi eftirfarandi: 

„Til þess að meta þetta skal gert ráð fyrir því að hjólbarðarnir eða beltin á fram- eða afturásum sem og 

sporvíddarstillingin sé eins lág og unnt er samkvæmt forskrift framleiðanda.“, 
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s) í stað myndar 6.5 komi eftirfarandi: 

„Mynd 6.5 

Nauðsynlegar upplýsingar fyrir útreikninga á þríása veltu dráttarvélar 

 

Athugasemd: Mæla ætti D2 og D3 við fullt álag á ás.“, 

t) eftirfarandi málsliður bætist við í síðustu málsgrein liðar 5.3.1: 

„Þegar um er að ræða beltadráttarvélar skal framleiðandinn skilgreina sporvíddarstillinguna.“, 

u) í lið B4 („Kröfur um sýndarprófun“) bætist eftirfarandi málsgrein við: 

„Að því er varðar beltadráttarvélar skal skipta eftirfarandi línum út í upprunalegu tegundinni: 

520 LOCATE 12, 40: PRINT „HEIGHT OF THE REAR TRACKS D3=“ 

*540 PRINT „HEIGHT OF THE FRT TRACKS D2=“: LOCATE 13, 29: PRINT „“ 

650 LOCATE 17, 40: PRINT „REAR TRACKS WIDTH B0=“ 

970 LPRINT TAB(40); „HEIGHT OF THE REAR TRACKS D3=“, 

*980 LPRINT „HEIGHT OF THE FRT TRACKS D2=“, 

1160 LPRINT TAB(40); „REAR TRACK WIDTH B0=“, 

1390 W2 = SQR(H0 * H0 + L0 * L0): S1 = S/2 + B0/2 

1530 F2 = 2 * ATN(- L0/D3 + SQR((L0/D3) ^ 2 – (D2/D3) + 1)) 

1590 X(1, 5) = D3 

1660 Y(1, 5) = -L3 

* ef við á“, 

2) í skýringu (1) í skýringunum við IX. viðauka komi eftirfarandi: 

„1) Nema númeraröðin í liðum B2 og B3, sem hefur verið samræmd við allan viðaukann, texti krafnanna og númeraröðin, 

sem sett er fram í lið B, eru eins og textinn og númeraröðin í staðlaðri reglu Efnahags- og framfarastofnunarinnar 

vegna opinberra prófana á framanásettum veltivarnarbúnaði á dráttarvélum fyrir landbúnað og skógrækt á hjólum með 

lítilli sporvídd, stöðluð regla OECD nr. 6, útgáfa 2017 frá febrúar 2017.“ 

 _____  
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III. VIÐAUKI 

Ákvæðum X. viðauka við framselda reglugerð (ESB) nr. 1322/2014 er breytt sem hér segir: 

1) eftirfarandi 3. liður bætist við í lið A: 

„3. Til viðbótar við kröfurnar sem settar eru fram í 2. lið skal uppfylla kröfurnar um afköst fyrir fellanlegar veltigrindur, 

sem settar eru fram í lið B3.“, 

2) eftirfarandi breytingar eru gerðar á lið B: 

1) í stað liðar 3.1.2.2.5 komi eftirfarandi: 

„3.1.2.2.5. Sú hlið sem valin er fyrir fyrsta álagið aftan á grindina skal vera sú sem, að áliti prófunaryfirvalda, leiðir af 

sér röð af álagi við hagstæðustu skilyrði fyrir grindina. Álagi frá hlið skal beitt öfugu megin við miðjuplan 

dráttarvélarinnar þar sem lengdarálaginu er beitt. Álagi að framan skal beitt á sömu hlið lengdarmiðjuplans 

veltigrindarinnar og álagi frá hlið.“, 

2) eftirfarandi liður B3 bætist við: 

„B3 KRÖFUR UM AFKÖST FYRIR FELLANLEGAN VELTIVARNARBÚNAÐ 

5.1. Gildissvið 

Í þessum lið er kveðið á um lágmarkskröfur um afköst og prófanir fyrir aftanásettan fellanlegan veltivarnar-

búnað, sem er hækkaður og/eða lækkaður af standandi stjórnanda (með eða án aðstoðar að hluta til) og læstur 

handvirkt eða sjálfvirkt. 

5.2. Að því er þennan lið varðar er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

5.2.1. „handstýrður, fellanlegur veltivarnarbúnaður“: tveggja stoða, aftanásett veltigrind sem stjórnandinn lyftir eða 

lækkar beint með handafli (með eða án aðstoðar að hluta til), 

5.2.2. „sjálfvirkur, fellanlegur veltivarnarbúnaður“: aftanásett tveggja stoða veltigrind með lyfti-/lækkunaraðgerðum 

sem eru með fullu hjálparafli, 

5.2.3. „læsibúnaður“: búnaður sem festur er á til að læsa veltivarnarbúnaðinum hand- eða sjálfvirkt í stöðu þar sem 

honum hefur verið lyft upp eða hann felldur niður, 

5.2.4. „gripsvæði“: svæði sem framleiðandinn hefur skilgreint sem hluti veltivarnarbúnaðarins og/eða viðbótarhand-

fang sem fest er á veltivarnarbúnaðinn, þar sem stjórnandinn getur framkvæmt lyfti-/lækkunaraðgerðirnar, 

5.2.5. „aðgengilegur hluti gripsvæðisins“: svæðið þar sem stjórnandinn handleikur veltivarnarbúnaðinn við lyfti-

/lækkunaraðgerðirnar og skal þetta svæði skilgreint með tilliti til rúmfræðilegrar miðju þversniðs 

gripsvæðisins, 

5.2.6. „aðgengilegt svæði“: er það svæði þar sem standandi stjórnandi getur beitt krafti til að lyfta/lækka veltivarnar-

búnaðinum, 

5.2.7. „staður þar sem hætta er á að menn klemmist“: staður þar sem hlutar hreyfast í tengslum hver við annan eða 

við áfasta hluti á þann hátt að menn eða ákveðnir líkamshlutar þeirra geti klemmst, 

5.2.8. „staður þar sem hætta er á að limir klippist“: staður þar sem hlutar hreyfast hver gegn öðrum eða gegn öðrum 

hlutum á þann hátt að menn eða líkamshlutar þeirra geta klemmst eða klippst, 

5.2.9. „standflötur“ (e. place to stand): staður á palli dráttarvélar sem er aðgengilegur frá aðalaðgangi að ökumanns-

sætinu og hefur nægilegt pláss fyrir standandi stjórnanda. 

5.3. Handstýrður, fellanlegur veltivarnarbúnaður 

5.3.1. Forskilyrði fyrir prófunina 

5.3.1.1. Gripsvæði 

Standandi stjórnandi skal handleika búnaðinn með einu eða fleiri gripum á gripsvæði veltislárinnar. 

Veltislána má handleika frá jörðu niðri eða frá standfleti á pallinum (myndir 7.8a og 7.8b).  
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Stjórnandinn getur stjórnað veltislánni samsíða eða fyrir framan feril hennar. 

Fjölþrepa ferli með mörgum stjórnendastöðum og mörgum skilgreindum gripsvæðum er heimilt. 

Gripsvæðið skal auðkennt með skýrum og varanlegum hætti (mynd 7.9). 

Þetta svæði skal hannað þannig að á því séu ekki skarpar brúnir, hvöss horn og hrjúft yfirborð sem líklegt er að 

valdi meiðslum hjá stjórnandanum. 

Þetta svæði gæti verið á einni eða báðum hliðum dráttarvélarinnar og gæti verið burðarvirki veltislárinnar eða 

viðbótarhandföng. Á þessu gripsvæði skal það ekki valda hættu fyrir stjórnandann á að limir klippist, klemmist 

eða hættu vegna stjórnlausra hreyfinga þegar hann handleikur veltislána til að lyfta henni eða lækka hana. 

5.3.1.2. Aðgengileg svæði 

Þrjú aðgengileg svæði með mismiklum leyfilegum krafti eru skilgreind með tilliti til lárétts plans jarðflatar og 

lóðrétts plans sem snerta ytri hluta dráttarvélarinnar sem takmarka staðsetningu eða færslu stjórnandans (mynd 

7.10). 

Svæði I: þægindasvæði 

Svæði II: aðgengilegt svæði án þess að líkaminn halli fram 

Svæði III: aðgengilegt svæði þegar líkaminn hallar fram 

Veltisláin er handleikin samsíða ferli hennar. 

Staðsetning og hreyfing stjórnandans takmarkast af hindrunum. Þær eru hlutar dráttarvélarinnar og afmarkast 

af lóðréttum plönum sem snerta ytri brúnir hindrunarinnar. 

Ef stjórnandinn þarf að hreyfa fæturna meðan hann handleikur veltislána er tilfærsla leyfileg, annaðhvort innan 

plans sem er samsíða ferli veltislárinnar eða innan eins samsíða plans til viðbótar við hið fyrra til að komast 

hjá hindrun. Heildartilfærslan skal teljast vera samsetning beinna lína samsíða og hornrétt á feril veltislárinnar. 

Hornrétt tilfærsla er leyfileg að því tilskildu að stjórnandinn færist nær veltislánni. Aðgengilega svæðið skal 

teljast vera rammi fyrir mismunandi aðgengileg svæði (mynd 7.11). 

Veltisláin er handleikin fyrir framan feril hennar: 

Útvíkkanir á svæðum II og III teljast aðeins aðgengilegar í tengslum við það þegar veltisláin er handleikin 

fyrir framan feril hennar (mynd 7.12). Í þessum útvíkkunum er leyfilegur hreyfikraftur sá sami og kraftarnir á 

svæði II annars vegar og svæði III hins vegar. 

Ef stjórnandinn þarf að hreyfa sig meðan hann handleikur veltislána verður það að gerast með tilfærslu án 

hindrunar innan plans sem er samsíða ferli veltislárinnar. 

Í þessi tilviki skal aðgengilega svæðið teljast vera rammi fyrir mismunandi aðgengileg svæði. 

5.3.1.3. Standflötur 

Allir standfletir á pallinum, samkvæmt yfirlýsingu framleiðanda, skulu vera aðgengilegir frá aðalaðgangi að 

ökumannssætinu og uppfylla eftirfarandi kröfur: 

— Standflötur skal hafa nægilegt pláss fyrir báða fætur stjórnanda, vera flatur og yfirborðið skal vera stamt. 

Með hliðsjón af uppsetningu vélarinnar getur staðurinn samanstaðið af tveimur aðskildum yfirborðsflötum 

og notað vélaríhluti. Hann skal staðsettur á þann hátt að stjórnandinn geti viðhaldið stöðugleika á meðan 

hann framkvæmir þá þjónustu sem krafist er og verið í sömu hæð með vikmörk upp á ± 50 mm. 

— Setja skal upp handföng og/eða handslár til að stjórnandinn geti haldið sér í eitthvað á þremur stöðum. Það 

má líta svo á að hlutar vélarinnar uppfylli þessa kröfu. 

Standflötur telst hafa nægilegt pláss ef yfirborð hans er að a.m.k. ferningur með þversnið upp á 400 mm á 

hvorri hlið (mynd 7.13). 

Að öðrum kosti er mögulegt að uppfylla kröfuna um standflöt með því að veita nægilegt pláss fyrir einn fót á 

flötu yfirborði og eitt hné á sætinu. 
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5.3.1.4. Prófunarskilyrði 

Á dráttarvélinni skulu vera hjólbarðar með mesta þvermál sem framleiðandi gefur upp og minnsta þversnið 

fyrir hjólbarða með það þvermál. Dæla skal lofti í hjólbarðana þar til þeim þrýstingi sem mælt er með við 

vinnu, er náð. 

Afturhjólin skulu stillt á minnstu sporvídd en framhjólin skulu stillt eins nálægt þeirri sporvídd og mögulegt 

er. Ef um er að ræða tvær mögulegar sporvíddarstillingar að framan, með jafnmiklum mun frá minnstu 

sporvíddarstillingu að aftan, skal velja þá breiðari af þessum tveimur sporvíddarstillingum að framan. 

5.3.2. Prófunaraðferð 

Markmið prófunarinnar er að mæla kraftinn sem er nauðsynlegur til að lyfta veltislánni eða lækka hana. 

Prófunin mun fara fram í kyrrstöðu: engin upphafshreyfing veltislárinnar. Allar mælingar á kraftinum sem 

nauðsynlegur er til að lyfta veltislánni eða lækka hana skulu gerðar í stefnu sem snertir feril veltislárinnar og 

fer í gegnum rúmfræðilega miðju þversniðs gripsvæðisins. 

Gripsvæðið telst aðgengilegt þegar það er staðsett innan aðgengilegu svæðanna eða innan rammans fyrir 

mismunandi aðgengileg svæði (mynd 7.14). 

Krafturinn sem er nauðsynlegur til að lyfta veltislánni eða lækka hana skal mældur í mismunandi punktum 

sem eru innan aðgengilega hluta gripsvæðisins (mynd 7.15). 

Fyrsta mælingin fer fram í ysta enda aðgengilega hluta gripsvæðisins þegar veltisláin er felld niður að fullu 

(punktur 1 á mynd 7.15). 

Önnur mælingin er ákvörðuð samkvæmt staðsetningu fyrir punkt 1 eftir að veltislánni hefur verið snúið að 

þeim punkti þar sem hornrétt lína á ferli veltislárinnar er lóðréttur (punktur 2 á mynd 7.15). 

Þriðja mælingin fer fram eftir að veltislánni hefur verið snúið efst upp í aðgengilega hluta gripsvæðisins 

(punktur 3 á mynd 7.15). 

Ef veltislánni hefur ekki verið lyft að fullu í þessari þriðju mælingu, skal mæla punkt í ysta enda aðgengilega 

hluta gripsvæðisins þegar veltislánni hefur verið lyft að fullu (punktur 4 á mynd 7.15). 

Ef ferillinn fyrir ysta aðgengilega hluta gripsvæðisins milli punkts 1 og punkts 3 fer yfir mörkin milli svæðis I 

og svæðis II,skal gera viðbótarmælingu á þessum punkti (mynd 7.16). 

Hámarkskrafturinn í þessum punktum skal ekki fara umfram leyfilegan kraft fyrir svæðið (I, II eða III). 

Til að mæla kraftinn í tilskildum punktum er annaðhvort hægt að mæla gildið beint eða mæla snúningsátakið 

sem þarf til að lyfta veltislánni eða lækka hana til að reikna út kraftinn. 

5.3.3. Skilyrði fyrir samþykki 

5.3.3.1. Kröfur um kraft 

Leyfilegur kraftur til að hreyfa veltivarnarbúnaðinn fer eftir aðgengilega svæðinu, eins og sýnt er í töflu 7.2. 

Tafla 7.2 

Leyfilegir kraftar 

Svæði I II III 

Leyfilegur kraftur (N) 100 75 50 

Leyfð er aukning á þessum leyfilegu kröftum um sem nemur 25% ef veltisláin er felld niður eða henni lyft að 

fullu. 

Leyfð er aukning á þessum leyfilegu kröftum um sem nemur 25% ef veltisláin er handleikin fyrir framan feril 

hennar. 

Leyfð er aukning á þessum leyfilegu kröftum um sem nemur 50% í lækkunaraðgerðinni. 
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5.3.3.2. Viðbótarkröfur 

Að handleika slána til að lyfta henni eða lækka skal ekki valda stjórnandanum hættu á að limir klippist, 

klemmist eða hættu vegna stjórnlausra hreyfinga. 

Staður þar sem hætta er á að menn klemmist telst ekki hættulegur fyrir hendur stjórnandans ef öryggis-

fjarlægðir milli veltislárinnar og fastra hluta dráttarvélarinnar á gripsvæðinu eru ekki minni en 100 mm fyrir 

hönd, úlnlið og hnefa og 25 mm fyrir fingur (sjá staðalinn ISO 13854:1996). Eftirlit skal haft með öryggis-

fjarlægðunum með tilliti til þess hvernig framleiðandinn áformaði í notendahandbókinni að veltisláin yrði 

handleikin. 

5.4. Handlæsibúnaður 

Búnaðurinn, sem er settur á til að læsa veltivarnarbúnaðinum í uppréttri/niðurfelldri stöðu, skal hannaður 

þannig að: 

— hann sé handleikinn af einum stjórnanda sem stendur og er staðsettur á einu af aðgengilegu svæðunum, 

— mjög erfitt sé að aðskilja hann frá veltivarnarbúnaðinum (til dæmis bundnir pinnar sem láspinnar eða 

splittpinnar), 

— komist sé hjá ruglingi við læsiaðgerðina (skal tilgreina rétta staðsetningu pinnanna), 

— komist sé hjá því að hlutar séu fjarlægðir fyrir slysni eða týnist. 

Ef pinnar eru notaðir til að læsa veltivarnarbúnaðinum í uppréttri/niðurfelldri stöðu þá skal vera hægt að setja 

þá í og taka úr óhindrað. Ef nauðsynlegt er að beita krafti á veltislána til að gera þetta skal það vera í samræmi 

við kröfurnar í liðum 1 og 3 eða 4 (sjá lið 5.3). 

Allur annar læsibúnaður skal hannaður í samræmi við vinnuvistfræðilega nálgun hvað varðar lögun og kraft, 

sérstaklega til að komast hjá hættu á að limir klippist eða skerist. 

5.5. Forprófun á sjálfvirkum læsibúnaði 

Sjálfvirkur læsibúnaður, sem festur er á handstýrðan, fellanlegan veltivarnarbúnað, skal lagður fram til 

forprófunar áður en styrkleikaprófun fer fram á veltivarnarbúnaðinum. 

Veltisláin skal færð úr lægri stöðu í upprétta læsta stöðu og til baka. Þessar aðgerðir samsvara einni lotu. Ljúka 

skal 500 lotum. 

Þetta skal gert handvirkt eða með því að nota utanaðkomandi orku (vökva-, loft- eða rafknúinn gangsetningar-

búnaður). Í báðum tilvikum skal kraftinum beitt innan plans, sem er samsíða ferli veltislárinnar og fer í 

gegnum gripsvæðið, og skal hornhraði veltislárinnar vera nokkurn veginn stöðugur og minni en 20 gráður/s. 

Eftir 500 lotur skal krafturinn, sem settur er á þegar veltisláin er í uppréttri stöðu, ekki vera meiri en 50% af 

leyfilegum krafti (tafla 7.2). 

Við aflæsingu veltislárinnar skal fylgja notendahandbókinni. 

Eftir að 500 lotum er lokið má ekki framkvæma neitt viðhald eða gera neinar breytingar á læsibúnaðinum. 

Athugasemd 1: Forprófuninni væri einnig hægt að beita á sjálfvirk, fellanleg kerfi veltivarnarbúnaðar. 

Prófunina skal framkvæma áður en styrkleikaprófun á veltivarnarbúnaðinum fer fram. 

2. athugasemd: Framleiðandinn gæti framkvæmt forprófunina. Í því tilviki skal framleiðandinn láta prófunar-

stöðinni í té vottorð þar sem fram kemur að prófunin hafi verið gerð í samræmi við prófunaraðferðina og að 

ekkert viðhald hafi farið fram eða breytingar gerðar á læsibúnaðinum að 500 lotum loknum. Prófunarstöðin 

mun skoða afköst búnaðarins með einni lotu úr lægri stöðunni í upprétta, læsta stöðu og til baka. 
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Mynd 7.8 a 

Frá jörðu 

Mynd 7.8 b 

Frá pallinum 

Mynd 7.9 

Gripsvæði 

Gripsvæði 
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Mynd 7.10 

Aðgengileg svæði 

(Mál í mm) 

Aðgengileg svæði séð ofan frá 

Jörð 

Aðgengileg svæði séð frá hlið 
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Mynd 7.11 

Rammi fyrir aðgengileg svæði 

(Mál í mm) 

Hindrun 

Tilfærsla án breyttrar stefnu 

Hindrun 

Tilfærsla með einni stefnubreytingu 
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Mynd 7.13 

Standflötur á pallinum 

Mynd 7.12 

Veltisláin er handleikin fyrir framan feril hennar. 

Aðgengileg svæði 

(Mál í mm) 
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Mynd 7.15 

Punktar þar sem eftirlit skal haft með kröfu um kraft 

Punktur 4 

Punktur 3 

Punktur 2 

Punktur 1 

Aðgengileg svæði 

Ferill gripsvæðisins 

Aðgengilegur hluti gripsvæðisins 

Mynd 7.14 

Dæmi um aðgengilegan hluta gripsvæðisins 
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“, 

3) í stað skýringar (1) í skýringunum við X. viðauka komi eftirfarandi: 

„1) Nema númeraröðin í liðum B2 og B3, sem hefur verið samræmd við allan viðaukann, texti krafnanna og númeraröðin, 

sem sett er fram í lið B, eru eins og textinn og númeraröðin í staðlaðri reglu Efnahags- og framfarastofnunarinnar 

vegna opinberra prófana á aftanásettum veltivarnarbúnaði á dráttarvélum fyrir landbúnað og skógrækt á hjólum með 

lítilli sporvídd, stöðluð regla OECD nr. 7, útgáfa 2017 frá febrúar 2017.“ 

 _____   

Punktur 1“, 

Punktur 2 

Punktur 3 

Punktur 4 

Viðbótarpunktur 

Mynd 7.16 

Viðbótarpunktar þar sem eftirlit skal haft með kröfu um kraft 
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IV. VIÐAUKI 

Ákvæðum XI. viðauka við framselda reglugerð (ESB) nr. 1322/2014 er breytt sem hér segir: 

1) lið C er breytt sem hér segir: 

a) í stað liðar 3.1.3 komi eftirfarandi: 

„3.1.3. Veltigrind má vera þannig hönnuð að hún verndi einungis ökumanninn fyrir fallandi hlutum. Á þessa grind 

kann að vera mögulegt að festa veðravörn fyrir ökumanninn, sem er meira eða minna til bráðabirgða. 

Ökumaðurinn mun að öllu jöfnu fjarlægja hana í hlýju veðri. Það eru hins vegar til veltigrindur þar sem 

klæðningin er varanleg og loftræsting í hlýju veðri er með gluggum eða flöpum. Þar sem klæðningin getur 

styrkt grindina og er mögulega, ef hún er færanleg, ekki til staðar ef slys verður skal í prófuninni fjarlægja alla 

hluta sem ökumaðurinn getur tekið af. Hurðir og gluggar, sem hægt er að opna, skal annaðhvort fjarlægja eða 

festa í opinni stöðu í prófuninni þannig að þau auki ekki styrk veltigrindarinnar.’, 

b) Eftirfarandi liður 3.1.3.1 bætist við: 

„3.1.3.1. Ef opnanleg þaklúga er staðsett á lóðréttu ofanvarpi öryggissvæðisins er hægt að framkvæma prófunina, að 

beiðni framleiðanda, á hans ábyrgð og í samræmi við tilmæli hans, annaðhvort þar sem þaklúgan: 

— er í lokaðri og læstri stöðu, 

— er í opinni stöðu eða 

— hefur verið fjarlægð. 

Í öllum tilvikum skal uppfylla kröfurnar í lið 3.3 og prófunarskýrslan skal innihalda lýsingu á prófunar-

skilyrðunum. 

Héðan í frá verður í þessum reglum einungis vísað til prófunar á veltigrindinni. Það ber að skilja þannig að 

það taki til klæðningar sem er ekki til bráðabirgða. 

Í forskriftunum skal vera lýsing á klæðningu til bráðabirgða sem fylgir með. Allt gler eða annað stökkt efni 

skal fjarlægt áður en prófun fer fram. Ef framleiðandinn óskar eftir því má fjarlægja íhluti dráttarvélar og 

veltigrindar, sem gætu orðið fyrir óþarfa skemmdum í prófuninni og sem hafa ekki áhrif á styrkleika 

veltigrindarinnar eða mál hennar, áður en prófun fer fram. Óheimilt er að gera við eða gera breytingar meðan 

á prófuninni stendur. Framleiðandinn getur lagt fram nokkur nákvæmlega eins sýnishorn ef þörf er á mörgum 

fallprófunum.“, 

c) eftirfarandi liður 3.6.2.8 bætist við fyrir töflu 10.2: 

„3.6.2.8. Að öðrum kosti er hægt að sannreyna þessar kröfur með því að beita höggkrafti á prófunarhlutinn ef allar 

burðareiningar eru við hitastigið –18 °C eða þar undir.“, 

d) í stað fyrirsagnarinnar við mynd 10.3 komi eftirfarandi: 

„Mynd 10.3 

Lágmarksprófunarútfærsla fyrir fallvarnargrind 

Veltigrindin tryggilega fest við prófunarbekkinn á venjulegum festipunktum hennar“, 

2) í stað skýringar (1) í skýringunum við XI. viðauka komi eftirfarandi: 

„1) Nema annað sé tekið fram er texti krafnanna og númeraröðin, sem sett er fram í lið C, eins og textinn og númeraröðin 

í stöðluðum reglum OECD um opinberar prófanir á fallvarnargrindum á dráttarvélum fyrir landbúnað og skógrækt, 

stöðluð regla OECD nr. 10, útgáfa 2017 frá febrúar 2017.“ 

 _____  
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V. VIÐAUKI 

Ákvæðum XIV. viðauka við framselda reglugerð (ESB) nr. 1322/2014 er breytt sem hér segir: 

1) Ákvæðum 3. viðbætis er breytt sem hér segir: 

a) í töflunni kemur eftirfarandi í stað raðanna fyrir PS nr. 1 og 2: 

„PS nr. 
a 

10– 4 m 

t 

s 

1 0 089  

2 0 215“,  

b) í töflunni kemur eftirfarandi í stað raðanna fyrir PS nr. 699 og 700: 

„PS nr. 
a 

10– 4 m 

t 

s 

699 0 023  

700 0 000 28·0“, 

2) ákvæðum 4. viðbætis a er breytt sem hér segir: 

a) í töflunni kemur eftirfarandi í stað raðanna fyrir PS nr. 1 og 2: 

„PS nr. 
a 

10– 4 m 

t 

s 

1 0 022  

2 0 089“,  

b) í töflunni í stað raðarinnar fyrir PS nr. 699 komi eftirfarandi: 

„PS nr. 
a 

10– 4 m 

t 

s 

699 0 062“.  

 


