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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, 

under henvisning til rådsdirektiv 74/150/EØF av 4. mars 1974
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
typegodkjenning av jordbruks- og skogbrukstraktorer med
hjul(1), sist endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv
97/54/EF(2), særlig artikkel 13, 

under henvisning til rådsdirektiv 74/152/EØF av 4. mars 1974
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om høyeste
konstruksjonshastighet og lasteplattformer på jordbruks- og
skogbrukstraktorer med hjul(3), sist endret ved direktiv
97/54/EF, særlig artikkel 5, og

ut fra følgende betraktninger:

Med tanke på økningen av høyeste konstruksjonshastighet til
40 km/t og den tekniske utvikling, bør kravet til toleranse ved
hastighetsmålingen som er nevnt i punkt 1.5 i vedlegget til
direktiv 74/152/EØF nå tilpasses.

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra
komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling, nedsatt ved
direktiv 74/150/EØF –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I punkt 1.5 i vedlegget til direktiv 74/152/EØF skal det hete:
«at den målte hastighet overstiger med 3 km/t verdien for
høyeste konstruksjonshastighet».

Artikkel 2

1. Fra 1. januar 2000 kan ingen medlemsstater:

– nekte å gi EF-typegodkjenning, å utstede det dokument
som er nevnt i artikkel 10 nr. 1 siste strekpunkt i direktiv
74/150/EØF eller gi nasjonal typegodkjenning for en
traktortype, eller

– forby at traktorer tas i bruk for første gang,

dersom traktorene oppfyller kravene i direktiv 74/152/EØF,
endret ved dette direktiv.

2. Fra 1. oktober 2004

– kan medlemsstatene ikke lenger utstede det dokument
som er nevnt i artikkel 10 nr. 1 siste strekpunkt i direktiv
74/150/EØF for en type traktor dersom den ikke
oppfyller kravene i direktiv 74/152/EØF, endret ved dette
direktiv,

– kan medlemsstatene nekte å utstede nasjonal
typegodkjenning for en type traktor dersom den ikke
oppfyller kravene i direktiv 74/152/EØF, endret ved dette
direktiv.

Artikkel 3 

1. Medlemsstatene skal innen 31. desember 1999 sette i
kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.

KOMMISJONSDIREKTIV 98/89/EF

av 20. november 1998

om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 74/152/EØF om høyeste
konstruksjonshastighet og lasteplattformer på jordbruks- og skogbrukstraktorer

med hjul(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 322 av 1.12.1998, s. 40, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 144/1999 av 5. november 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT L 84 av 28.3.1974, s. 10.

(2) EFT L 277 av 10.10.1997, s. 24.

(3) EFT L 84 av 28.3.1974, s. 33.



Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. november 1998.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen
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