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REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) 2019/519 

frá 19. mars 2019 

um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 167/2013 um viðurkenningu á og markaðseftirlit með ökutækjum fyrir 

landbúnað eða skógrækt (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 114. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, 

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin, 

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

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (2), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Lýsingarnar á ökutækjum í flokki T1 og T2, sem kveðið er á um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 167/2013 (3), krefjast nánari útlistunar varðandi stöðu ássins sem er næstur ökumanni dráttarvéla með vendisæti 

ökumanns og varðandi aðferð til að reikna út hæð þyngdarmiðju. Til að ákvarða á nákvæman og samræmdan hátt hæð 

þyngdarmiðju ökutækja í flokki T2 ætti að vísa til gildandi alþjóðlegra staðla sem ákvarða þyngdarmiðju dráttarvélar.  

2) Nákvæm skilgreining á mismunandi eiginleikum landbúnaðardráttarvéla, sem byggist á greiningu tæknilegra eiginleika 

þeirra, er afar mikilvæg til að unnt sé að ljúka við framkvæmd þessarar reglugerðar sem og framseldra gerða og 

framkvæmdargerða, sem eru samþykktar á grundvelli hennar, á réttan hátt. Að teknu tilliti til þess að skilgreiningar á 

flokkunum eru ræddar á viðeigandi alþjóðavettvangi, sem Sambandið er hluti af, ætti framkvæmdastjórnin að taka tillit 

til slíkrar vinnu til að koma í veg fyrir óhófleg og neikvæð áhrif á beitingu tæknilegra krafna og prófunaraðferða sem og 

neikvæð áhrif fyrir framleiðendur, einkum varðandi afar sérhæfðar dráttarvélar.  

3) [Varðar ekki íslensku útgáfuna.] 

4) Í reglugerð (ESB) nr. 167/2013 er þess krafist að innflytjendur geymi afrit af samræmisvottorði að því er varðar vörur 

sem samrýmast ekki kröfum þeirrar reglugerðar eða sem fela í sér alvarlega áhættu. Það ætti að koma skýrt fram að það 

sem vísað er til er ESB-gerðarviðurkenningarvottorð. Því ætti að breyta þeirri reglugerð þannig að vísað sé til rétts 

skjals.  

5) Í reglugerð (ESB) nr. 167/2013 er gerð sú krafa að ESB-gerðarviðurkenningarvottorð innihaldi prófunarniðurstöðurnar 

sem fylgiskjal. Það ætti að koma skýrt fram að það sem vísað er til er blaðið með prófunarniðurstöðunum. Því ætti að 

breyta þeirri reglugerð þannig að vísað sé til rétts fylgiskjals. 

6) Reglugerð (ESB) nr. 167/2013 veitti framkvæmdastjórninni vald til að samþykkja framseldar gerðir í fimm ára tímabil 

sem rann út 21. mars 2018. Þar eð sífellt er þörf á að uppfæra ýmsa þætti í gerðarviðurkenningarferlinu, eins og mælt er 

fyrir um í þeirri reglugerð og gerðunum sem eru samþykktar samkvæmt henni, einkum til að laga þá að tækniframförum 

eða til að innleiða breytingar, ætti að framlengja tímabilið til að nýta beitingu valdaframsalsins með möguleika á 

þegjandi samkomulagi um frekari framlengingu.   

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 91, 29.3.2019, bls. 42. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 218/2019 frá 

27. september 2019 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB C 440, 6.12.2018, bls. 104. 

(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 12. febrúar 2019 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 4. mars 2019. 

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 167/2013 frá 5. febrúar 2013 um viðurkenningu á og markaðseftirlit með ökutækjum fyrir 

landbúnað eða skógrækt (Stjtíð. ESB L 60, 2.3.2013, bls. 1). 
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7) Reglugerð (ESB) nr. 167/2013 vísar til niðurfellingar á tilskipun ráðsins 74/347/EBE (4) þegar hún ætti í raun að vísa til 

niðurfellingar á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/2/EB (5) sem kerfisbatt fyrri tilskipunina. Því er nauðsynlegt 

að breyta viðeigandi tilvísun í reglugerð (ESB) nr. 167/2013. 

8) Þar eð þessi reglugerð breytir reglugerð (ESB) nr. 167/2013 án þess að rýmka lagaákvæði hennar og þar eð aðildarríkin 

geta ekki fyllilega náð markmiðum þessarar reglugerðar og þeim verður betur náð á vettvangi Sambandsins, vegna 

umfangs þeirra og áhrifa, er Sambandinu heimilt að samþykkja ráðstafanir í samræmi við nálægðarregluna eins og 

kveðið er á um í 5. gr. sáttmálans um Evrópusambandið. Í samræmi við meðalhófsregluna, eins og hún er sett fram í 

þeirri grein, er ekki gengið lengra en nauðsyn krefur í þessari reglugerð til að ná þessum markmiðum. 

9) Því ætti að breyta reglugerð (ESB) nr. 167/2013 til samræmis við það. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Breytingar á reglugerð (ESB) nr. 167/2013 

Reglugerð (ESB) nr. 167/2013 er breytt sem hér segir: 

1) Í stað 2. mgr. 2. gr. kemur eftirfarandi:  

„2. Reglugerð þessi gildir ekki um útskiptanlegan búnað sem lyft er að fullu frá jörðu eða sem ekki snýst á lóðréttum ási 

þegar ökutækið sem búnaðurinn er festur á er í notkun á vegi.“ 

2) Í stað 2. og 3. liðar 4. gr. kemur eftirfarandi: 

„2) „flokkur T1“ nær yfir dráttarvélar á hjólum þar sem ásinn sem er næstur ökumanni hefur lágmarkssporvíddina  

1150 mm, massi án hleðslu þegar ökutæki er tilbúið til aksturs er meiri en 600 kg og fríhæð frá jörðu er ekki meiri en 

1000 mm; fyrir dráttarvélar með vendisæti ökumanns (vendisæti og stýrishjól) er ásinn sem er næstur ökumanni sá 

sem er búinn hjólbörðum með stærsta þvermálið, 

3) „flokkur T2“ nær yfir dráttarvélar á hjólum með lágmarkssporvídd undir 1150 mm, massa ökutækis án hleðslu þegar 

það er tilbúið til aksturs upp á meira en 600 kg og fríhæð frá jörðu sem er ekki meiri en 600 mm; ef hæð 

þyngdarmiðju dráttarvélarinnar (ákvörðuð samkvæmt ISO-staðli 789-6:1982 og mæld miðað við jörðu) deilt með 

meðaltali lágmarkssporvíddar fyrir hvern ás fer yfir 0,90 skal hámarkshönnunarhraðinn takmarkast við 30 km/klst.,“. 

3) Í stað 3. mgr. 12. gr. kemur eftirfarandi: 

„3. Í 10 ár frá því að ökutæki hefur verið sett á markað og í fimm ár frá því að kerfi, íhlutur eða aðskilin tæknieining 

hefur verið sett á markað skulu innflytjendur halda afriti af ESB-gerðarviðurkenningarvottorðinu þannig að 

viðurkenningaryfirvöld og markaðseftirlitsyfirvöld hafi aðgang að því og tryggja að upplýsingasafnið, eins og um getur í 

10. mgr. 24. gr., sé aðgengilegt þessum yfirvöldum, fari þau fram á það.“ 

4) Í stað b-liðar í 1. mgr. 25. gr. kemur eftirfarandi: 

„b) blað með prófunarniðurstöðum,“. 

5) Í stað annarrar undirgreinar 1. mgr. 39. gr. kemur eftirfarandi: 

„Fyrsta undirgrein gildir aðeins um ökutæki sem voru á yfirráðasvæði Sambandsins og höfðu ESB-gerðarviðurkenningu 

sem var í gildi á þeim tíma sem þau voru framleidd en höfðu hvorki verið skrásett né tekin í notkun áður en fyrrgreind 

ESB-gerðarviðurkenning féll úr gildi.“ 

  

(4) Tilskipun ráðsins 74/347/EBE frá 25. júní 1974 um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi sjónsvið og rúðuþurrkur á landbúnaðar-

dráttarvélum á hjólum (Stjtíð. EB L 191, 15.7.1974, bls. 5). 

(5) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/2/EB frá 15. janúar 2008 um sjónsvið og rúðuþurrkur á dráttarvélum á hjólum fyrir landbúnað 

eða skógrækt (Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2008, bls. 30). 
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6) Í stað 2. mgr. 71. gr. kemur eftirfarandi: 

„2. Framkvæmdastjórninni skal falið vald til að samþykkja framseldu gerðirnar, sem um getur í 17. gr. (5. mgr.), 18. gr.  

(4. mgr.), 19. gr. (6. mgr.), 20. gr. (8. mgr.), 27. gr. (6. mgr.), 28. gr. (6. mgr.), 45. gr. (4. mgr.), 49. gr. (3. mgr.), 53. gr.  

(12. mgr.), 61. og 70. gr., í fimm ár frá 22. mars 2013. Valdaframsalið skal framlengt með þegjandi samkomulagi um 

jafnlangan tíma, nema Evrópuþingið eða ráðið andmæli þeirri framlengingu eigi síðar en þremur mánuðum fyrir lok hvers 

tímabils. Framkvæmdastjórnin skal taka saman skýrslu um valdaframsalið eigi síðar en 22. júní 2022 og níu mánuðum fyrir 

lok hvers fimm ára tímabils eftir það.“ 

7) Í stað 1. mgr. 76. gr. kemur eftirfarandi: 

„1. Með fyrirvara um 2. mgr. 73. gr. þessarar reglugerðar skulu tilskipanirnar 76/432/EBE, 76/763/EBE, 77/537/EBE, 

78/764/EBE, 80/720/EBE, 86/297/EBE, 86/298/EBE, 86/415/EBE, 87/402/EBE, 2000/25/EB, 2003/37/EB, 2008/2/EB, 

2009/57/EB, 2009/58/EB, 2009/59/EB, 2009/60/EB, 2009/61/EB, 2009/63/EB, 2009/64/EB, 2009/66/EB, 2009/68/EB, 

2009/75/EB, 2009/76/EB og 2009/144/EB falla úr gildi frá og með 1. janúar 2016.“ 

2. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta 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 19. mars 2019. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, 

A. TAJANI 

forseti. 

Fyrir hönd ráðsins, 

G. CIAMBA 

forseti. 

 __________  


