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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
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 11, 

under henvisning til rådsdirektiv 78/933/EØF av 17. oktober
1978 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
montering av lys- og lyssignalinnretninger på jordbruks- og
skogbrukstraktorer med hjul(3), sist endret ved direktiv
97/54/EF, særlig artikkel 5, og

ut fra følgende betraktninger:

1) For å bedre sikkerheten er det nå nødvendig å presisere
reglene for hvordan lyssignalinnretninger skal monteres.

2) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for tilpasning til den tekniske
utvikling nedsatt ved artikkel 12 i direktiv 74/150/EØF –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedleggene til direktiv 78/933/EØF endres i samsvar med
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Fra 1. juli 2000 kan ikke medlemsstatene:

– nekte å gi EF-typegodkjenning, å utstede dokumentet nevnt
i artikkel 10 nr. 1 tredje strekpunkt i direktiv 74/150/EØF,
eller å gi nasjonal typegodkjenning for en type traktor, eller

– forby at traktorer tas i bruk,

dersom de aktuelle traktorene oppfyller kravene i direktiv
78/933/EØF, som endret ved dette direktiv. 

2. Fra 1. januar 2001:

– kan medlemsstatene ikke lenger utstede dokumentet nevnt
i artikkel 10 nr. 1 tredje strekpunkt i direktiv 74/150/EØF
for en type traktor som ikke oppfyller kravene i direktiv
78/933/EØF, som endret ved dette direktiv,

– kan medlemsstatene nekte å gi nasjonal typegodkjenning
for en type traktor som ikke oppfyller kravene i direktiv
78/933/EØF, som endret ved dette direktiv.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest
innen 30. juni 2000. De skal umiddelbart underrette Kommi-
sjonen 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.

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, 3. juni 1999.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSDIREKTIV 1999/56/EF

av 3. juni 1999

om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 78/933/EØF
med hensyn til montering av lys- og lyssignalinnretninger

på jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 146 av 11.6.1999, s. 31, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 2/2000 av 4. februar 2000 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 325 av 20.11.1978, s. 16.



VEDLEGG

I vedleggene til direktiv 78/933/EØF gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg I gjøres følgende endringer:

a) i nr. 3.13:

– utgår uttrykket «selektivt gult» alle steder,

– niende strekpunkt utgår resten av punktum etter ordet «hvitt»,

– oppheves siste ledd,

b) nr. 4.2.4.2.2 skal lyde:

«4.2.4.2.2 på traktorer utstyrt for frontmonterte innretninger, skal det i tillegg til lyktene nevnt
i nr. 4.2.4.2.1, være tillatt med to lykter for nærlys i en høyde som ikke overstiger 
3 000 mm, dersom de elektriske forbindelsene er slik utformet at to lyktepar for
nærlys ikke kan innkoples samtidig.»,

c) i nr. 4.7.1 endres «Valgfri» til «Påbudt»,

d) i nr. 4.9.4.2 endres «2 100 mm» til «2 300 mm».

2. I vedlegg II gjøres følgende endringer:

a) etter tittelen erstattes teksten:

«Artikkel 4 nr. 2 og artikkel 10 i rådsdirektiv 74/150/EØF av 4. mars 1974 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning av jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul
og med største konstruksjonshastighet mellom 6 og 25 km/t»

med:

«Artikkel 4 nr. 2 og artikkel 10 i rådsdirektiv 74/150/EØF om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om typegodkjenning av jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul»,

b) til slutt i fotnote 1 utgår «og med høyeste konstruksjonshastighet mellom 6 og 25 km/t». 
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