
RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION 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 type-
godkjenning av jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul(1),
særlig artikkel 11,

under henvisning til rådsdirektiv 76/763/EØF av 27. juli 1976
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om passasjer-
seter for jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul(2), særlig
artikkel 4, 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen og

ut fra følgende betraktninger:

1) Formålet med dette direktiv er å forbedre den nåværende
utformingen av passasjerseter. For å imøtekomme
merknadene fra visse medlemsstater bør det på et senere
tidspunkt innføres utfyllende bestemmelser om passasjer-
seter med sikte på å øke sikkerheten for passasjeren.

2) For å øke sikkerheten bør det unngås at føreren blir hindret.

3) Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling nedsatt
ved direktiv 74/150/EØF, har ikke avgitt uttalelse innen
fristen fastsatt av lederen –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegget til direktiv 76/763/EØF endres i samsvar med
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Fra 1. januar 2001 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 traktorene oppfyller kravene i direktiv 76/763/EØF,
som endret ved dette direktiv.

2. Fra 1. oktober 2001:

– kan medlemsstatene ikke lenger utstede dokumentet nevnt
i artikkel 10 nr. 1 tredje strekpunkt i direktiv 74/150/EØF
for en type traktor, 

– kan medlemsstatene nekte å gi nasjonal typegodkjenning
for en type traktor,

dersom den ikke oppfyller kravene i direktiv 76/763/EØF, som
endret ved dette direktiv.

Artikkel 3

Innen 1. oktober 2002, og etter framgangsmåten fastsatt i artikkel
13 nr. 3 i direktiv 74/150/EØF, skal Kommisjonen endre direktiv
76/763/EØF på nytt for å innføre utfyllende bestemmelser om
passasjerseter med sikte på å øke sikkerheten for passasjeren.

Artikkel 4

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen 
1. januar 2001. 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.

Artikkel 5

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 11. november 1999.

For Rådet

S. HASSI

Formann
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RÅDSDIREKTIV 1999/86/EF

av 11. november 1999

om tilpasning til den tekniske utvikling av direktiv 76/763/EØF om tilnærming av medlems-
statenes lovgivning om passasjerseter for jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul(*)

2001/EØS/31/07

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 297 av 18.11.1999, s. 22, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 51/2000 av 28. juni 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 42 av 21.9.2000, s. 7.

(1) EFT L 84 av 28.3.1974, s. 10. Direktivet sist endret ved europaparlaments-
og rådsdirektiv 97/54/EF (EFT L 277 av 10.10.1997, s. 24).

(2) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 135. Direktivet sist endret ved direktiv
97/54/EF (EFT L 277 av 10.10.1997, s. 24).



VEDLEGG

I del II i vedlegget til direktiv 76/763/EØF gjøres følgende endringer:

1. Nr. 2 og 3 skal lyde:

«2. Hvert sete skal være utstyrt med en ryggstøtte som er minst 200 mm høy, samt sidestøtter. Dette
målet skal ikke gjelde når førerhuset eller veltevernet fungerer som ryggstøtte. Seteputen skal være
polstret eller fjærende.

3. Det skal være en egnet støtte for passasjerens føtter samt egnede håndtak som letter passasjerens
adgang til setet, og som passasjeren kan holde seg fast i under kjøringen.»

2. Nr. 4 annet ledd første punktum skal lyde:

«Den øverste delen av den frie høyden som er til rådighet for passasjeren, skal bakfra og fra siden
kunne begrenses bare av en radius på høyst 300 mm (se tegning i vedlegg).»

3. Nr. 6 oppheves.
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