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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/57/EF

av 13. juli 2009

om veltevern på jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul

(kodifisert utgave)(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsdirektiv 77/536/EØF av 28. juli 1977 om tilnærming 
av medlemsstatenes lovgivning om veltevern for 
jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul(3) er blitt 
vesentlig endret flere ganger(4). Av klarhetshensyn og av 
praktiske årsaker bør nevnte direktiv kodifiseres.

2) Direktiv 77/536/EØF er et av særdirektivene etter den 
EF-typegodkjenningsrutinen som ble innført i henhold til 
rådsdirektiv 74/150/EØF av 4. mars 1974 om tilnærming 
av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning 
av jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul, erstattet 
ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF av 
26. mai 2003 om typegodkjenning av jordbruks- eller 
skogbrukstraktorer, tilhengere og utskiftbare trukne 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 261 av 3.10.2009, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 126/2011 av 2. desember 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 15 av 15.3.2012, s. 8.

(1) EUT C 10 av 15.1.2008, s. 21.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 25. september 2007 (EUT C 219 E av 

28.8.2008, s. 68) og rådsbeslutning av 22. juni 2009.
(3) EFT L 220 av 29.8.1977, s. 1.
(4) Se vedlegg X del A.

maskiner, samt deres systemer, deler og tekniske 
enheter(5), og fastsetter tekniske krav til utforming og 
konstruksjon av jordbruks- og skogbrukstraktorer med 
hensyn til veltevern. Disse tekniske kravene gjelder 
tilnærmingen av medlemsstatenes lovgivning for at den 
framgangsmåten for EF-typegodkjenning som ble innført 
ved direktiv 2003/37/EF, skal kunne få anvendelse på 
alle typer traktorer. De bestemmelsene om jordbruks- 
og skogbrukstraktorer, tilhengere og utskiftbare trukne 
maskiner samt deres systemer, deler og tekniske enheter 
som er fastsatt i direktiv 2003/37/EF, får derfor anvendelse 
på dette direktiv.

3) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes 
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i 
nasjonal lovgivning og anvendelse av direktivene angitt 
i vedlegg X del B —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Dette direktiv får anvendelse på traktorer definert i artikkel 2 
bokstav j) i direktiv 2003/37/EF med følgende egenskaper:

a)  klaring under bakaksel på høyst 1 100 mm,

b)  fast eller regulerbar sporvidde på en av drivakslene på 
1 150 mm eller mer,

c)  mulighet for montering av en flerpunktskopling for 
redskaper som kan henges på, samt en trekkbom,

(5) EUT L 171 av 9.7.2003, s. 1.
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d)  masse mellom 1,5 og 6 tonn, tilsvarende traktorens egenvekt 
som definert i nr. 2.1.1 i vedlegg I til direktiv 2003/37/EF, 
herunder veltevernet montert i samsvar med dette direktiv 
og dekk med største dimensjon anbefalt av produsenten.

Artikkel 2

1. Hver medlemsstat skal gi EF-typegodkjenning av deler 
for enhver type veltevern og dets fester til traktoren som 
oppfyller kravene til oppbygging og prøving fastsatt i vedlegg 
I-V.

2. Den medlemsstaten som har gitt EF-typegodkjenning 
av deler, skal treffe nødvendige tiltak for å kontrollere, i den 
utstrekning det trengs, og om nødvendig i samarbeid med 
vedkommende myndigheter i de øvrige medlemsstatene, at 
produksjonsmodellene er i samsvar med den godkjente typen. 
Slik kontroll skal begrenses til stikkprøvekontroller.

Artikkel 3

Medlemsstatene skal for hver type veltevern og dets fester til 
traktoren som de godkjenner i samsvar med artikel 2, utstede 
til produsenten av traktoren eller veltevernet, eller til dennes 
representant, et EF-typegodkjenningsmerke for deler som er i 
samsvar med modellen vist i vedlegg VI.

Medlemsstatene skal treffe alle hensiktsmessige tiltak for å 
hindre bruk av merker som kan forårsake forveksling mellom 
veltevern som er gitt EF-typegodkjenning av deler i samsvar 
med artikkel 2, og andre innretninger.

Artikkel 4

1. Ingen medlemsstat kan forby at veltevern eller dets 
traktorfester bringes i omsetning med begrunnelse i deres 
oppbygging dersom de er påført EF-typegodkjenningsmerket 
for deler.

2. En medlemsstat kan imidlertid forby at veltevern som 
er påført EF-typegodkjenningsmerket for deler, bringes i 
omsetning, dersom de systematisk ikke er i samsvar med den 
godkjente typen.

Denne staten skal umiddelbart underrette de andre 
medlemsstatene og Kommisjonen om de tiltakene som er 
truffet, og skal begrunne det.

Artikkel 5

Vedkommende myndigheter i hver medlemsstat skal innen 
én måned sende til vedkommende myndigheter i de andre 
medlemsstatene et eksemplar av typegodkjenningsdokumentet 
for deler som det er vist eksempler av i vedlegg VII, utfylt for 
hver type veltevern som de godkjenner eller nekter å godkjenne.

Artikkel 6

1. Dersom medlemsstaten som har gitt EF-typegodkjenning 
av deler, finner at flere veltevern og deres fester til traktoren 
som er påført samme EF-typegodkjenningsmerke for deler, 
ikke er i samsvar med den typen som den har godkjent, skal 
den treffe nødvendige tiltak for å sikre at produksjonsmodeller 
er i samsvar med den godkjente typen. Vedkommende 
myndigheter i denne staten skal underrette vedkommende 
myndigheter i de andre medlemsstatene om de tiltakene som 
er truffet, og som dersom det forekommer alvorlig og gjentatt 
mangel på samsvar, om nødvendig kan omfatte tilbakekalling 
av EF-typegodkjenningen av deler. De nevnte myndighetene 
skal treffe de samme tiltakene dersom de underrettes av 
vedkommende myndigheter i en annen medlemsstat om slik 
mangel på samsvar.

2. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal innen 
én måned underrette hverandre om enhver tilbakekalling av 
EF-typegodkjenning av deler, og om begrunnelsen for dette 
tiltaket.

Artikkel 7

Alle vedtak som gjøres i henhold til de bestemmelsene som 
vedtas i forbindelse med gjennomføringen av dette direktiv 
om å nekte eller tilbakekalle EF-typegodkjenning av deler for 
veltevern og deres fester til traktoren, eller å forby at de bringes 
i omsetning eller tas i bruk, skal være utførlig begrunnet. Slike 
vedtak skal meddeles den berørte part, som samtidig skal 
underrettes om den klageadgangen som foreligger i henhold til 
gjeldende lovgivning i medlemsstatene, og om fristen for slik 
klage.

Artikkel 8

1.  Medlemsstatene kan ikke nekte å gi EF-typegodkjenning, 
utstede dokumentet fastsatt i artikkel 2 bokstav u) i 
direktiv 2003/37/EF eller gi nasjonal typegodkjenning for en 
traktortype med begrunnelse i dens veltevern, dersom denne 
oppfyller kravene i vedlegg I-IX.

2.  Medlemsstatene kan ikke lenger utstede dokumentet 
nevnt i artikkel 2 bokstav u) i direktiv 2003/37/EF for en 
traktortype som ikke oppfyller kravene i dette direktiv.

Medlemsstatene kan nekte å gi nasjonal typegodkjenning for 
en traktortype som ikke oppfyller kravene i dette direktiv.

Artikkel 9

Medlemsstatene kan ikke nekte registrering eller forby salg, 
førstegangs ibruktaking eller bruk av traktorer med begrunnelse 
i veltevernet, dersom dette oppfyller kravene i vedlegg I-IX.



25.2.2016 Nr. 12/151EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Artikkel 10

I forbindelse med EF-typegodkjenning skal enhver traktor som 
artikkel 1 viser til, være utstyrt med et veltevern som oppfyller 
kravene fastsatt i vedlegg I-IV.

Artikkel 11

De endringene som er nødvendige for å tilpasse kravene 
i vedlegg I-IV til den tekniske utvikling, skal vedtas 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 20 nr. 3 i direktiv  
2003/37/EF.

Artikkel 12

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

Artikkel 13

Direktiv 77/536/EØF, endret ved rettsaktene oppført i 
vedlegg X del A, oppheves, uten at det berører medlemsstatenes 
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal 
lovgivning og anvendelse av direktivene angitt i vedlegg X 
del B.

Henvisninger til det opphevede direktiv skal forstås 
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 
sammenligningstabellen i vedlegg XI.

Artikkel 14

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Det får anvendelse fra 1. januar 2010.

Artikkel 15

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 13. juli 2009.

 For Europaparlamentet For Rådet

 H.-G. PÖTTERING E. ERLANDSSON 

 President Formann 
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VEDLEGG I

Vilkår for EF-typegodkjenning av deler

1. DEFINISJON

1.1. Med veltevern (veltehytte eller velteramme) menes det vern på en traktor som har som hovedformål å unngå 
eller begrense den faren som føreren utsettes for dersom traktoren velter under normal bruk.

1.2. Veltevernene nevnt i nr. 1.1 kjennetegnes ved at de i tilfelle velt sikrer et innvendig fritt rom som er stort nok 
til å verne føreren.

2. GENERELLE KRAV

2.1. Hvert veltevern og dets fester til traktoren skal være utformet og konstruert slik at de oppfyller hovedformålet 
fastsatt i nr. 1.

2.2. Dette kravet skal kontrolleres ved en av de to prøvingsmetodene som er beskrevet i vedlegg III. Den metoden 
som velges, skal ta hensyn til traktorens masse på følgende måter:

 for traktorer med masse angitt i artikkel 1 — vedlegg III del B,

 for traktorer med masse på mer enn 1,5 tonn og høyst 3,5 tonn — vedlegg III del A,

 når det gjeder traktorer med vendbar førerplass (dvs. vendbart sete og ratt) eller utstyrt med valgfrie seter, er 
det bare prøvingsmetoden beskrevet i vedlegg III del B som får anvendelse.

3. SØKNAD OM EF-TYPEGODKJENNING AV DELER

3.1. Søknaden om EF-typegodkjenning med hensyn til styrken til et veltevern og styrken til dets fester til traktoren 
skal inngis av traktorprodusenten, av produsenten av veltevernet eller av deres representanter.

3.2. Søknaden om EF-typegodkjenning skal være vedlagt dokumentene nevnt nedenfor i tre eksemplarer med 
følgende opplysninger:

 typetegning, der enten tegningens målestokk eller hovedmålene til veltevernet er angitt på tegningen. Denne 
tegningen skal særlig vise innfestingens enkeltdeler,

 fotografier tatt fra siden og bakfra som viser innfestingens enkeltdeler,

 kort beskrivelse av veltevernet, herunder konstruksjonsmåte, opplysninger om montering på traktoren, og 
eventuelt opplysninger om kledning, atkomst- og rømningsmuligheter, innvendig polstring og tiltak for å 
hindre ytterligere rulling samt opplysninger om oppvarming og ventilasjon,

 opplysninger om materialer brukt i bærende deler, herunder festebraketter og festebolter (se vedlegg V).

3.3. En traktor som er representativ for den traktortypen som veltevernet som skal godkjennes, er beregnet på, 
skal framstilles for den tekniske instansen som er ansvarlig for å foreta typegodkjenningsprøvingene. Denne 
traktoren skal ha veltevernet montert.

3.4. Innehaveren av EF-typegodkjenningen kan be om å få denne utvidet slik at den omfatter andre traktortyper. 
Vedkommende myndighet som har gitt den opprinnelige EF-typegodkjenningen, skal gi slik utvidelse dersom 
det godkjente veltevernet og traktortypen(e) som det bes om utvidelse for, oppfyller følgende vilkår:

 traktorens masse uten ballast, som definert i vedlegg II nr. 1.3, overstiger ikke referansemassen brukt under 
prøvingen med mer enn 5 %,

 innfestingsmetoden og de delene på traktoren som festene er framstilt for, er like,
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 alle deler, for eksempel skvettskjermer og motorpansere, som kan være støtte for veltevernet, er like,

 setets plassering er ikke endret.

4. MERKING

4.1. Alle veltevern som er i samsvar med den godkjente typen, skal ha følgende merking:

4.1.1. varemerke eller handelsnavn,

4.1.2. et typegodkjenningsmerke for deler som er i samsvar med mønsteret i vedlegg VI,

4.1.3. veltevernets serienummer,

4.1.4. varemerke og traktortype(r) som veltevernet er beregnet på.

4.2. Alle disse opplysningene skal stå på en liten plate.

4.3. Denne merkingen skal være synlig, lett leselig og ikke kunne fjernes.

______
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VEDLEGG II

Vilkår for prøving av styrken til et veltevern og dets fester til traktoren

1. GENERELLE KRAV

1.1. Prøvingens formål

 Prøving ved bruk av spesialinnretninger har som formål å simulere de belastningene som et veltevern 
utsettes for når en traktor ruller rundt. Slik prøving, som er beskrevet i vedlegg III, skal gjøre det mulig å 
vurdere styrken til veltevernet og dets festebraketter på traktoren.

1.2. Forberedelse til prøving

1.2.1. Et veltevern skal prøves på en traktor av den typen som det er beregnet på. Det skal festes til traktoren i 
samsvar med anvisningene fra traktorprodusenten og/eller produsenten av veltevernet.

1.2.2. Til prøvingen skal traktoren være utstyrt med alle konstruksjonsdeler som inngår i produksjonsserien, og 
som kan påvirke veltevernets styrke, eller som kan være nødvendig for prøvingen av styrke.

 Deler som kan skape fare i frisonen, skal også monteres, slik at de kan undersøkes med hensyn til samsvar 
med kravene i nr. 4.1 i dette vedlegg.

1.2.3. Prøvingen skal utføres på stillestående traktor.

1.3. Traktorens masse

 Den målte massen W som benyttes i formelen (se vedlegg III del A og B) for å beregne pendelloddets 
fallhøyde og trykkraften, skal minst tilsvare den som er definert i nr. 2.1.1 i vedlegg I til direktiv 2003/37/
EF (dvs. uten tilleggsutstyr, men med kjølevæske, smøremiddel, drivstoff, verktøy og fører) pluss 
veltevernet minus 75 kg. Ballast, hjulvekter, påmonterte redskaper, påmontert utstyr og alt spesialutstyr er 
ikke inkludert.

2. APPARATER OG UTSTYR

2.1. Pendellodd

2.1.1. Et pendellodd skal henges opp med to kjettinger eller ståltau fra omdreiningspunkter minst 6 m over 
underlaget. Det skal sørges for et middel som muliggjør uavhengig regulering av loddets slaghøyde og 
vinkelen mellom loddet og opphengets kjettinger eller ståltau.

2.1.2. Vekten skal være 2000 ± 20 kg, ikke medregnet vekten av kjettinger eller ståltau, som ikke skal overstige 
100 kg. Lengden på slagflatens sider skal være 680 ± 20 mm (se figur 4 i vedlegg IV). Loddet skal være 
fylt på en slik måte at plasseringen av dets tyngdepunkt er konstant.

2.1.3. Det skal sørges for et middel som trekker loddet bakover som en pendel til en høyde som bestemmes for 
hver prøving. En utløsermekanisme skal gi loddet mulighet til å svinge fritt nedover uten at det endrer 
vinkelen i forhold til bærende kjettinger eller ståltau.

2.2. Pendeloppheng

 Pendelens omdreiningspunkter skal være solid fastgjort, slik at deres forskyvning ikke i noen retning 
overstiger 1 % av fallhøyden.

2.3. Forankringer

2.3.1. Traktoren skal ved hjelp av festeinnretninger og innspenningsmekanismer forankres til skinner som er 
solid fastgjort i et fast betongunderlag. Skinnene skal være anbrakt med passende mellomrom, slik at 
traktoren kan forankres som illustrert i figur 5, 6 og 7 i vedlegg IV. Ved hver prøving skal traktorhjulene 
og alle akselstøtter som brukes, hvile på det faste underlaget.
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2.3.2. Foruten innspenningsmekanismer og skinnefester skal forankringen bestå av ståltau med de dimensjonene 
som er angitt.

 Dette ståltauet skal være rundt med fiberkjerne og oppbygd av 6 × 19 tråder i samsvar med ISO 2408. 
Ståltauets nominelle diameter skal være 13 mm.

2.3.3. På midjestyrte traktorer skal styreleddet støttes opp og forankres på passende måte for slag forfra, bakfra 
og fra siden samt for vertikal belastningsprøving, og skal i tillegg støttes opp fra siden for sideslag. For- og 
bakhjulene trenger ikke å være på linje dersom dette gjør det enklere å feste ståltauene riktig.

2.4. Hjulstøtte og bjelke

2.4.1. En bjelke skal brukes som støtte for hjulet ved slag fra siden som vist i figur 7 i vedlegg IV.

2.4.2. En bjelke av nåletre med dimensjon 150 mm × 150 mm skal spennes fast i underlaget for å støtte opp 
dekkene på motsatt side for slaget som vist i figur 5, 6 og 7 i vedlegg IV.

2.5. Støtter og forankringer for midjestyrte traktorer

2.5.1. Det skal brukes ekstra støtter og forankringer for midjestyrte traktorer. Formålet med dette er å sikre at 
den delen av traktoren som er påmontert veltevernet, er like stiv som en traktor med stiv kropp.

2.5.2. Særlige tilleggsopplysninger for slagprøving og vertikal belastningsprøving er gitt i vedlegg III.

2.6. Rigg for statisk prøving

 En rigg som vist i figur 8 i vedlegg IV skal kunne utøve en loddrett kraft nedover på et veltevern gjennom 
en stiv bjelke med bredde på ca. 250 mm som er forbundet med en kraftpåføringsmekanisme ved hjelp av 
universalledd. Egnede akselstøtter skal plasseres slik at traktordekkene ikke opptar trykkraften.

2.7. Måleutstyr

2.7.1. Ved prøvingen fastsatt i vedlegg III del A og B skal det brukes en innretning med en bevegelig friksjonsring 
som passe stramt omslutter en vannrett stang med det formål å måle forskjellen mellom største momentane 
deformasjon og restdeformasjon under en sideslagprøving.

2.7.2. Ved prøvingen fastsatt i vedlegg III del A skal det gjøres målinger etter laboratorieprøvingen for å 
bestemme om noen del av veltevernet er trengt inn i frisonen beskrevet i vedlegg III del A nr. 2.

2.7.3. Ved prøvingen fastsatt i vedlegg III del B skal det anvendes utstyr, herunder eventuelt fotoutstyr, som gjør 
at det etter laboratorieprøvingen kan konstateres om noen del av veltevernet er trengt inn i eller kommet i 
kontakt med frisonen beskrevet i vedlegg III del B nr. 2.

2.8. Toleranser ved måling

 Følgende toleranser gjelder for målinger gjort under prøvingene:

2.8.1. lineære dimensjoner målt under prøving (unntatt nr. 2.8.2); dimensjoner på veltevern og traktor, frisone 
og dekkutbøyninger ved forankring for slagprøvinger: ± 3 mm,

2.8.2. høyde for pendellodd innstilt for slagprøvinger: ± 6 mm,

2.8.3. målt masse for traktor: ± 20 kg,
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2.8.4. belastning anvendt i vertikal belastningsprøving: ± 2 %,

2.8.5. vinkel på pendelopphengets kjettinger eller ståltau ved slagpunktet: ± 2°.

3. PRØVING

3.1. Generelle krav

3.1.1. Rekkefølge ved prøving

3.1.1.1. Listen over og rekkefølgen ved prøving skal være som følger: Nummeret på punktene tilsvarer det 
nummeret prøvingene er beskrevet under i vedlegg III del A og B:

1. slag bakfra: 1.1,

2. vertikal belastningsprøving bak: 1.4,

3. slag forfra: 1.2,

4. slag fra siden: 1.3,

5. vertikal belastningsprøving foran: 1.5.

3.1.1.2. Dersom noen del av festeutstyret beveger seg eller ryker under prøvingen, skal prøvingen gjentas.

3.1.1.3. Det skal ikke foretas noen reparasjoner eller justeringer av traktoren eller veltevernet under prøvingen.

3.1.1.4. Under hele prøvingen skal traktorens gir stå i fri og bremsene ikke være tilkoplet.

3.1.1.5. For en traktor med vendbar førerplass (dvs. vendbart sete og ratt) skal det første slaget skje i lengderetningen 
og påføres i den tyngste enden (med mer enn 50 % av traktorens masse). Det skal følges av en vertikal 
belastningsprøving i samme ende. Det andre slaget skal skje i den letteste enden, og det tredje slaget skal 
skje fra siden. Til slutt skal den andre vertikale belastningsprøvingen skje i den letteste enden.

3.1.2. Sporvidde

 Det skal velges en innstilling for bakhjulenes sporvidde som gjør at veltevernet i den grad det er mulig, 
ikke støttes av dekkene under prøvingen.

3.1.3. Demontering av deler som ikke utgjør noen fare

 Alle deler på traktoren og veltevernet som i egenskap av hele enheter utgjør et vern for føreren, herunder 
beskyttelse mot været, skal leveres sammen med den traktoren som skal prøves. Det er tillatt å demontere 
front-, side- og bakvinduer av sikkerhetsglass eller lignende materiale samt alle avtakbare plater og alt 
utstyr og tilbehør som ikke har noen funksjon for veltevernets styrke, og som ikke kan skape fare i tilfelle 
velt.

3.1.4. Slagretning

 Den siden av traktoren som skal utsettes for slagprøving, er den siden som antas å få størst deformasjon. 
Slaget bakfra skal skje mot det hjørnet som befinner seg lengst fra sideslaget, og slaget forfra mot det 
hjørnet som befinner seg nærmest sideslaget.

3.1.5. Dekktrykk og utbøyninger
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 Dekkene skal ikke ha vannballast. Trykk og utbøyninger i de dekkene som er forankret i de forskjellige 
prøvingene, skal være i samsvar med følgende tabell:

Dekktrykk (bar) Utbøyning (mm)

Radialdekk Diagonaldekk Foran Bak

Foran Bak Foran Bak

Firehjulsdrift, for- og bakhjul med 
samme dimensjon

1,20 1,20 1,00 1,00 25 25

Firehjulsdrift, forhjul mindre enn 
bakhjul

1,80 1,20 1,50 1,00 20 25

Tohjulsdrift 2,40 1,20 2,00 1,00 15 25

4. TOLKING AV RESULTATENE

4.1. Et veltevern som er innlevert til EF-typegodkjenning, skal anses å oppfylle kravene til styrke dersom det 
oppfyller følgende vilkår:

4.1.1. Det er uten brudd og sprekker som beskrevet i nr. 3.1 i vedlegg III del A og B.

4.1.2. Til prøving i henhold til vedlegg III del A: Ingen del av frisonen er utenfor veltevernet.

 Til prøving i henhold til vedlegg III del B: Veltevernet har ikke trengt inn i noen del av frisonen under 
noen av slagprøvingene eller de vertikale belastningsprøvingene, og ingen del av frisonen befinner seg 
utenfor veltevernet, som beskrevet i nr. 3.2 i vedlegg III del B.

4.1.3. Til prøving i henhold til vedlegg III del A: Forskjellen mellom største momentane deformasjon og 
restdeformasjon nevnt i nr. 3.3 i vedlegg III del A overstiger ikke 15 cm.

 Til prøving i henhold til vedlegg III del B: Under sideslagprøving overstiger forskjellen mellom største 
momentane deformasjon og restdeformasjon nevnt i nr. 3.3 i vedlegg III del B ikke 25 cm.

4.2. Det er ingen andre deler som representerer noen særlig fare for føreren, for eksempel glass av en type som 
er farlig ved knusing, utilstrekkelig innvendig polstring i taket eller deler som førerens hode kan støte mot.

5. PRØVINGSRAPPORT

5.1. Prøvingsrapporten skal vedlegges EF-typegodkjenningsdokumentet nevnt i vedlegg VII. Rapportens 
utforming skal være som vist i vedlegg V. Rapporten skal omfatte:

5.1.1. en generell beskrivelse av veltevernets form og konstruksjon, herunder materialer og fester, traktorens 
ytre mål med veltevernet montert, de viktigste innvendige målene, minsteklaring fra rattet, avstand fra 
rattet til veltevernets sider, høyden til veltevernets tak over setet eller setets referansepunkt samt over 
eventuell dørk, opplysninger om normale inn- og utganger samt nødutganger, avhengig av veltevernets 
konstruksjonsdeler, og opplysninger om oppvarming og eventuelt ventilasjonsanlegg,

5.1.2. opplysninger om alle spesialinnretninger som for eksempel innretninger for å hindre at traktoren fortsetter 
å rulle,

5.1.3. en kort beskrivelse av all innvendig polstring som i så stor grad som mulig skal redusere hode- eller 
skulderskader eller virke støydempende,

5.1.4. en angivelse av type frontvindu og vindusmateriale som er brukt.
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5.2. Rapporten skal klart angi hvilken traktortype (varemerke, type, handelsbetegnelse osv.) som er brukt til 
prøving, og hvilke traktortyper veltevernet er beregnet på.

5.3. Dersom en EF-typegodkjenning av deler utvides til andre traktortyper, skal rapporten inneholde en 
nøyaktig henvisning til rapporten fra den opprinnelige EF-typegodkjenningen samt nøyaktige angivelser 
med hensyn til de kravene som er fastsatt i nr. 3.4 i vedlegg I.

______
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VEDLEGG III

PRØVINGSMETODER

A — Prøvingsmetode I

1. SLAGPRØVING OG VERTIKAL BELASTNINGSPRØVING

1.1. Slag bakfra

1.1.1. Traktoren plasseres slik i forhold til loddet at dette vil treffe veltevernet når loddets slagflate og 
opphengskjettingene eller -ståltauene har en vinkel på 20º i forhold til vertikalplanet, med mindre veltevernet 
ved kontaktpunktet har en større vinkel i forhold til vertikalplanet under deformasjonen. I dette tilfellet skal 
loddets slagflate justeres ved hjelp av et supplerende oppheng, slik at den er parallell med veltevernet ved 
slagpunktet på det tidspunktet da deformasjonen er størst, og opphengskjettingene eller -ståltauene har en 
vinkel på 20° i forhold til vertikalplanet. Det skal treffes tiltak for å redusere loddets tendens til å dreie rundt 
kontaktpunktet. Loddets slaghøyde reguleres slik at tyngdepunktet går gjennom kontaktpunktet.

 Slagpunktet er den delen av veltevernet som antas å treffe bakken først ved en ulykke som skyldes steiling, 
normalt den øvre kanten. Loddets tyngdepunkt skal befinne seg i en avstand på en seksdel av bredden på 
toppen av veltevernet, innenfor et vertikalplan parallelt med traktorens midtplan i lengderetningen som berører 
den ytterste delen av veltevernets topp.

 Dersom en krumning på veltevernets bakside begynner i større avstand enn dette innenfor dette vertikalplanet, 
skal imidlertid slaget rettes mot det punktet der krumningen begynner, dvs. mot det punktet der denne 
krumningen tangerer en linje med rette vinkler på traktorens midtplan i lengderetningen (se figur 9 i vedlegg 
IV).

 Dersom en utstikkende del vil gi et utilstrekkelig plass til loddet, skal det festes en stålplate med passende 
tykkelse og bredde og med lengde på omkring 300 mm til denne delen, slik at veltevernets styrke ikke påvirkes.

1.1.2. Traktorer med stiv kropp skal forankres. Festepunktene for forankringene skal være ca. 2 m bak bakakselen og 
1,5 m foran forakselen. De skal enten befinne seg i det planet som pendelens tyngdepunkt vil svinge i, eller, 
dersom det benyttes mer enn én forankring, skal disse gi en resultantkraft i dette planet, som vist i figur 5 i 
vedlegg IV.

 Forankringene skal strammes slik at utbøyningen i for- og bakdekkene er som angitt i nr. 3.1.5 i vedlegg II. 
Når forankringene er strammet, skal en trebjelke på 150 × 150 mm fastspennes foran bakhjulene og presses 
tett mot dem.

1.1.3. Midjestyrte traktorer skal ha begge aksler forankret. Akselen på den delen av traktoren der veltevernet er 
montert, skal behandles som bakakselen i figur 5 i vedlegg IV. Styreleddet skal så støttes opp med en bjelke 
med dimensjon 100 × 100 mm og forankres ved hjelp av ståltau fastgjort i underlagsskinnene.

1.1.4. Loddet trekkes bakover, slik at høyden på dets tyngdepunkt ligger så mye høyere enn slagpunktet som gitt ved 
formelen:

H = 125 + 0,020 W

 der H er fallhøyden i millimeter og W er traktorens masse som definert i nr. 1.3 i vedlegg II.

 Loddet utløses derettes og slår mot veltevernet.

1.2. Slag forfra
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1.2.1. Traktoren plasseres slik i forhold til loddet at dette vil treffe veltevernet når loddets slagflate og 
opphengskjettingene eller -ståltauene har en vinkel på 20º i forhold til vertikalplanet, med mindre veltevernet 
ved kontaktpunktet har en større vinkel i forhold til vertikalplanet under deformasjonen. I dette tilfellet skal 
loddets slagflate justeres ved hjelp av et supplerende oppheng, slik at den er parallell med veltevernet ved 
slagpunktet på det tidspunktet da deformasjonen er størst, og opphengskjettingene eller -ståltauene har en 
vinkel på 20° i forhold til vertikalplanet. Det treffes tiltak for å redusere loddets tendens til å dreie rundt 
kontaktpunktet. Loddets slaghøyde reguleres slik at tyngdepunktet går gjennom kontaktpunktet.

 Slagpunktet er den delen av veltevernet som antas å treffe bakken først dersom traktoren velter over på siden 
under kjøring forover, normalt øvre fremre hjørne. Loddets tyngdepunkt skal ikke være mer enn 80 mm fra et 
vertikalplan parallelt med traktorens midtplan i lengderetningen som berører den ytterste delen av veltevernets 
topp.

 Dersom en krumning foran på veltevernet begynner i større avstand enn 80 mm innenfor dette vertikalplanet, 
skal imidlertid slaget rettes mot det punktet der krumningen begynner, dvs. mot det punktet der denne 
krumningen tangerer en linje med rette vinkler i forhold til traktorens midtplan i lengderetningen (se figur 9 i 
vedlegg IV).

1.2.2. Traktorer med stiv kropp skal forankres som vist i figur 6 i vedlegg IV. Festepunktene for forankringene skal 
være ca. 2 m bak bakakselen og 1,5 m foran forakselen.

 Forankringene skal strammes slik at utbøyningen i for- og bakdekkene er som angitt i nr. 3.1.5 i vedlegg II. Når 
forankringene er strammet, skal en trebjelke på omtrent 150 × 150 mm fastspennes bak bakhjulene og presses 
tett mot dem.

1.2.3. Midjestyrte traktorer skal ha begge aksler forankret. Akselen på den delen av traktoren der veltevernet er 
montert, skal behandles som forakselen i figur 6 i vedlegg IV. Styreleddet støttes så opp med en bjelke med 
dimensjon på omtrent 100 × 100 mm og forankres ved hjelp av ståltau fastgjort i underlagsskinnene.

1.2.4. Loddet trekkes bakover, slik at høyden på dets tyngdepunkt ligger så mye høyere enn slagpunktet som gitt ved 
formelen:

H = 125 + 0,020 W

1.3. Slag fra siden

1.3.1. Traktoren plasseres slik i forhold til loddet at dette vil treffe veltevernet når loddets slagflate og 
opphengskjettingene eller -ståltauene er loddrette, med mindre veltevernet ikke er loddrett ved kontaktpunktet 
under deformasjonen. I dette tilfellet skal loddets slagflate justeres ved hjelp av et supplerende oppheng, 
slik at den er parallell med veltevernet ved slagpunktet på det tidspunktet da deformasjonen er størst, og 
opphengskjettingene eller -ståltauene forblir loddrette. Loddets slaghøyde reguleres slik at tyngdepunktet går 
gjennom kontaktpunktet.

 Slagpunktet er den delen av veltevernet som antas å treffe bakken først ved en ulykke som skyldes velting 
mot siden, normalt den øvre kanten. Med mindre det er sikkert at en annen del av denne kanten vil treffe 
bakken først, skal slagpunktet være i planet vinkelrett på traktorens midtplan i lengderetningen og passere 
gjennom midten av setet ved midtinnstilling. Det treffes tiltak for å redusere loddets tendens til å dreie rundt 
kontaktpunktet.

1.3.2. For traktorer med stiv kropp skal aksler som er faste i forhold til veltevernet, forankres på den siden der slaget 
vil treffe. For traktorer med drift på to hjul vil dette normalt være bakakselen, og oppstillingen for dette er 
vist i figur 7 i vedlegg IV. De to forankringene skal gå over akselen fra punkter rett under den, der én går til et 
festepunkt omkring 1,5 m foran akselen, og den andre til et punkt omkring 1,5 m bak akselen. Forankringene 
skal strammes slik at det er en utbøyning i dekket nærmest forankringen som vist i nr. 3.1.5 i vedlegg II. Etter 
fastgjøring plasseres en trebjelke som støtte mot hjulet på motsatt side av loddet og sikres til underlaget, slik 
at den holdes stramt mot felgkanten under slag som vist i figur 7 i vedlegg IV. Bjelkens lengde skal være slik 
at den når den er plassert mot hjulet, har en vinkel på 30 ± 3° i forhold til horisontalplanet. Dens lengde skal 
være 20 til 25 ganger tykkelsen og bredden to til tre ganger tykkelsen. Begge akslene skal hindres i å bevege 
seg sidelengs ved hjelp av en bjelke fastspent til underlaget mot utsiden av hjulet på motsatt side av den slaget 
vil bli rettet mot.
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1.3.3. En midjestyrt traktor skal forankres slik at den delen av traktoren der veltevernet er montert, er solid fastgjort 
til underlaget på samme måte som en traktor med stiv kropp.

 På midjestyrte traktorer skal begge aksler forankres til underlaget. Akselen og hjulene på den delen av 
traktoren der veltevernet er montert, skal forankres og støttes opp som vist i figur 7 i vedlegg IV. Styreleddet 
skal støttes opp med en bjelke med dimensjon på minst 100 × 100 mm og forankres til underlagsskinnene. 
En støtte plasseres mot styreleddet og sikres til underlaget, slik at den har samme virkning som en støtte mot 
bakhjulet og gir en støtte lik den som oppstår for en traktor med stiv kropp.

1.3.4. Loddet trekkes bakover, slik at høyden på dets tyngdepunkt ligger så mye høyere enn slagpunktet som gitt ved 
formelen:

H = 125 + 0,150 W

1.4. Vertikal belastningsprøving bak

 Traktoren plasseres i riggen beskrevet i nr. 2.6 i vedlegg II og vist i figur 8 og 10 i vedlegg IV, slik at bjelkens 
bakkant befinner seg over bakre øvre belastningsbærende del av veltevernet, og traktorens midtplan i 
lengderetningen befinner seg midt mellom belastningspunktene på bjelken.

 Akselstøttene skal plasseres under akslene på en slik måte at dekkene ikke opptar trykkraften. Kraften som 
utøves, skal tilsvare to ganger traktorens masse som definert i nr. 1.3 i vedlegg II. Det kan være nødvendig å 
forankre traktorens frampart.

1.5. Vertikal belastningsprøving foran

1.5.1. Denne skal være lik den vertikale belastningsprøvingen bak, bortsett fra at forkanten av bjelken skal være over 
fremre øvre del av veltevernet.

1.5.2. Dersom fremre del av veltevernets tak ikke kan motstå full belastning, skal denne påføres inntil taket er så 
mye nedbøyd at det faller sammen med det planet som forbinder veltevernets øverste punkt med den delen av 
traktorens forpart som kan bære traktorens masse når den er veltet. Deretter fjernes belastningen og traktoren 
flyttes, slik at bjelken ligger over den delen av veltevernet som nå vil bære traktorens bakpart når den velter 
helt rundt som vist i figur 10 i vedlegg IV, og deretter utsettes veltevernet for full belastning på nytt.

2. FRISONE

2.1. «Frisonen» defineres ved hjelp av plan på følgende måte, med traktoren på en horisontal flate:

 horisontalplan, 95 cm over det belastede setet,

 vertikalplan, vinkelrett på traktorens midtplan i lengderetningen og 10 cm bak seteryggen,

 vertikalplan, parallelt med traktorens midtplan i lengderetningen og 25 cm til venstre for setets midtpunkt,

 vertikalplan, parallelt med traktorens midtplan i lengderetningen og 25 cm til høyre for setets midtpunkt,

 et skråplan der det ligger en vannrett linje vinkelrett på traktorens midtplan i lengderetningen, 95 cm over det 
belastede setet og 45 cm (pluss setets normale bevegelse for- og bakover) foran seteryggen. Dette skråplanet 
passerer foran rattet og dets nærmeste punkt ligger 4 cm fra rattperiferien.
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2.2. Ved bestemmelse av seteryggen skal det ses bort fra eventuell polstring. Setet skal stå i bakerste posisjon for 
normal betjening av traktoren fra setet, eventuelt i høyeste posisjon, dersom denne kan innstilles uavhengig. 
Der seteopphenget kan reguleres, skal det benyttes midtinnstilling, og belastningen på setet skal være 75 kg.

3. MÅLINGER

3.1. Brudd og sprekker

 Etter hver prøving skal alle rammedeler, skjøter og festebraketter på traktoren undersøkes visuelt for brudd og 
sprekker, og det skal ses bort fra eventuelle små sprekker i uviktige deler.

3.2. Frisone

3.2.1. Etter hver prøving skal det undersøkes om noen del av veltevernet har trengt inn i frisonen rundt førersetet som 
definert i nr. 2.

3.2.2. I tillegg skal veltevernet undersøkes for å bestemme om noen del av frisonen befinner seg utenfor det området 
som beskyttes av veltevernet. For dette formål skal frisonen anses å være utenfor det området som beskyttes 
av veltevernet dersom noen del av den ville ha kommet i kontakt med flatt underlag dersom traktoren hadde 
veltet i den retningen slaget kom fra. Dekk- og sporviddeinnstillingen skal for dette formål antas å være den 
laveste som produsenten har angitt.

3.3. Største momentane deformasjon

 Under sideslagprøving skal forskjellen mellom den største momentane deformasjonen og restdeformasjonen 
ved en høyde på 950 mm over belastet sete registreres. En ende av stangen beskrevet i nr. 2.7.1 i vedlegg II skal 
forbindes med den øvre delen av veltevernet, og den andre enden skal passere gjennom et hull i den loddrette 
stangen. Friksjonsringens plassering på stangen etter slaget angir den største momentane deformasjonen.

3.4. Varig deformasjon

 Etter den avsluttende trykkprøvingen skal den varige deformasjonen til veltevernet registreres. For dette 
formål skal stillingen til veltevernets hoveddeler i forhold til setet registreres før prøvingen begynner.

B — Prøvingsmetode II

1. SLAGPRØVING OG VERTIKAL BELASTNINGSPRØVING

1.1. Slag bakfra

1.1.1. Traktoren plasseres slik i forhold til loddet at dette vil treffe veltevernet når loddets slagflate og 
opphengskjettingene eller -ståltauene har en vinkel på 20º i forhold til vertikalplanet, med mindre veltevernet 
ved kontaktpunktet har en større vinkel i forhold til vertikalplanet under deformasjonen. I dette tilfellet skal 
loddets slagflate justeres ved hjelp av et supplerende oppheng, slik at den er parallell med veltevernet ved 
slagpunktet på det tidspunktet da deformasjonen er størst, og opphengskjettingene eller -ståltauene har en 
vinkel på 20° i forhold til vertikalplanet. Det treffes tiltak for å redusere loddets tendens til å dreie rundt 
kontaktpunktet. Loddets slaghøyde reguleres slik at tyngdepunktet går gjennom kontaktpunktet.

 Slagpunktet er den delen av veltevernet som antas å treffe bakken først ved en ulykke som skyldes steiling, 
normalt den øvre kanten. Loddets tyngdepunkt skal befinne seg i en avstand på en seksdel av bredden på 
toppen av veltevernet, innenfor et vertikalplan parallelt med traktorens midtplan i lengderetningen som berører 
den ytterste delen av veltevernets topp.
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 Dersom en krumning på veltevernets bakside begynner i større avstand enn dette innenfor dette vertikalplanet, 
skal imidlertid slaget rettes mot det punktet der krumningen begynner, dvs. mot det punktet der denne 
krumningen tangerer en linje med rette vinkler på traktorens midtplan i lengderetningen (se figur 9 i vedlegg 
IV).

 Dersom en utstikkende del vil gi et utilstrekkelig plass til loddet, skal det festes en stålplate med passende 
tykkelse og bredde og med lengde på omkring 300 mm til denne delen, slik at veltevernets styrke ikke påvirkes.

1.1.2. Traktorer med stiv kropp skal forankres. Festepunktene for forankringene skal være ca. 2 m bak bakakselen og 
1,5 m foran forakselen. De skal enten befinne seg i det planet som pendelens tyngdepunkt vil svinge i, eller, 
dersom det benyttes mer enn én forankring, skal disse gi en resultantkraft i dette planet, som vist i figur 5 i 
vedlegg IV.

 Forankringen skal strammes slik at utbøyningen i for- og bakdekkene er som angitt i nr. 3.1.5 i vedlegg II. Etter 
at forankringene er strammet, skal en trebjelke på 150 × 150 mm fastspennes foran bakhjulene og presses tett 
mot dem.

1.1.3. Midjestyrte traktorer skal ha begge aksler forankret. Akselen på den delen av traktoren der veltevernet er 
montert, skal behandles som bakakselen i figur 5 i vedlegg IV. Styreleddet skal så støttes opp med en bjelke 
med dimensjon på minst 100 × 100 mm og forankres ved hjelp av ståltau fastgjort i underlagsskinnene.

1.1.4. Loddet trekkes bakover, slik at høyden på dets tyngdepunkt ligger så mye høyere enn slagpunktet som gitt ved 
formelen:

H = 2,165 × 10-8 × WL2 eller H = 5,73 × 10-2 × I

 der:

H = fallhøyden i millimeter,

W = traktorens masse som definert i nr. 1.3 i vedlegg II,

L = største hjulavstand i millimeter,

I = bakakselens treghetsmoment med hjulene demontert, i kg per kvadratmeter (kg/m2).

 Loddet utløses derettes og slår mot veltevernet.

1.1.5. Det foretass ingen slagprøving bakfra for traktorer som bærer minst 50 % av massen som definert i nr. 1.3 i 
vedlegg II på forakselen.

1.2. Slag forfra

1.2.1. Traktoren plasseres slik i forhold til loddet at dette vil treffe veltevernet når loddets slagflate og 
opphengskjettingene eller -ståltauene har en vinkel på 20º i forhold til vertikalplanet, med mindre veltevernet 
ved kontaktpunktet har en større vinkel i forhold til vertikalplanet under deformasjonen. I dette tilfellet skal 
loddets slagflate justeres ved hjelp av et supplerende oppheng, slik at den er parallell med veltevernet ved 
slagpunktet på det tidspunktet da deformasjonen er størst, og opphengskjettingene eller -ståltauene har en 
vinkel på 20° i forhold til vertikalplanet. Det treffes tiltak for å redusere loddets tendens til å dreie rundt 
kontaktpunktet. Loddets slaghøyde reguleres slik at tyngdepunktet går gjennom kontaktpunktet. 
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 Slagpunktet er den delen av veltevernet som antas å treffe bakken først dersom traktoren velter over på siden 
under kjøring forover, normalt øvre fremre hjørne. Loddets tyngdepunkt skal ikke være mer enn 80 mm fra et 
vertikalplan parallelt med traktorens midtplan i lengderetningen som berører den ytterste delen av veltevernets 
topp.

 Dersom en krumning foran på veltevernet begynner i større avstand enn 80 mm innenfor dette vertikalplanet, 
skal imidlertid slaget rettes mot det punktet der krumningen begynner, dvs. mot det punktet der denne 
krumningen tangerer en linje med rette vinkler i forhold til traktorens midtplan i lengderetningen (se figur 9 i 
vedlegg IV).

1.2.2. Traktorer med stiv kropp skal forankres som vist i figur 6 i vedlegg IV. Festepunktene for forankringene skal 
være ca. 2 m bak bakakselen og 1,5 m foran forakselen.

 Forankringene skal strammes slik at utbøyningen i for- og bakdekkene er som angitt i nr. 3.1.5 i vedlegg II. 
Når forankringene er strammet, skal en trebjelke på 150 × 150 mm fastspennes bak bakhjulene og presses tett 
mot dem.

1.2.3. Midjestyrte traktorer skal ha begge aksler forankret. Akselen på den delen av traktoren der veltevernet er 
montert, skal behandles som forakselen i figur 6 i vedlegg IV. Styreleddet skal så støttes opp med en bjelke 
med dimensjon på minst 100 × 100 mm og forankres ved hjelp av ståltau fastgjort i underlagsskinnene.

1.2.4. Loddet trekkes bakover, slik at høyden på dets tyngdepunkt ligger så mye høyere enn slagpunktet som gitt ved 
formelen:

 H = 125 + 0,020 W

1.3. Slag fra siden

1.3.1. Traktoren plasseres slik i forhold til loddet at dette vil treffe veltevernet når loddets slagflate og 
opphengskjettingene eller -ståltauene er loddrette, med mindre veltevernet ikke er loddrett ved kontaktpunktet 
under deformasjon. I dette tilfellet skal loddets slagflate justeres ved hjelp av et supplerende oppheng, 
slik at den er parallell med veltevernet ved slagpunktet på det tidspunktet da deformasjonen er størst, og 
opphengskjettingene eller -ståltauene forblir loddrette. Loddets slaghøyde reguleres slik at tyngdepunktet går 
gjennom kontaktpunktet.

 Slagpunktet er den delen av veltevernet som antas å treffe bakken først ved en ulykke som skyldes velting 
mot siden, normalt den øvre kanten. Med mindre det er sikkert at en annen del av denne kanten vil treffe 
bakken først, skal slagpunktet være i planet vinkelrett på traktorens midtplan i lengderetningen og passere 
gjennom midten av setet ved midtinnstilling. Det treffes tiltak for å redusere loddets tendens til å dreie rundt 
kontaktpunktet. For en traktor med vendbar førerplass (dvs. vendbart sete og ratt) bestemmes slagpunktet i 
forhold til skjæringspunktet mellom traktorens midtplan i lengderetningen og et plan som er vinkelrett på 
dette, ved en rett linje som går gjennom et punkt som ligger like langt fra setets to referansepunkter.

1.3.2. For traktorer med stiv kropp skal aksler som er faste i forhold til veltevernet, forankres på den siden der slaget 
vil treffe. For traktorer med drift på to hjul vil dette normalt være bakakselen, og oppstillingen for dette er 
vist i figur 7 i vedlegg IV. De to forankringene skal gå over akselen fra punkter rett under den, der én går til et 
festepunkt omkring 1,5 m foran akselen, og den andre til et punkt omkring 1,5 m bak akselen. Forankringene 
skal strammes slik at det er en utbøyning i dekket nærmest forankringen som vist i nr. 3.1.5 i vedlegg II. Etter 
fastgjøring plasseres en trebjelke som støtte mot hjulet på motsatt side av loddet og sikres til underlaget, slik 
at den holdes stramt mot felgkanten under slag som vist i figur 7 i vedlegg IV. Bjelkens lengde skal være slik 
at den når den er plassert mot hjulet, har en vinkel på 30 ± 3° i forhold til horisontalplanet. Dens lengde skal 
være 20 til 25 ganger tykkelsen og bredden to til tre ganger tykkelsen. Begge akslene skal hindres i å bevege 
seg sidelengs ved hjelp av en bjelke fastspent til underlaget mot utsiden av hjulet på motsatt side av den slaget 
vil bli rettet mot.
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1.3.3. En midjestyrt traktor skal forankres slik at den delen av traktoren der veltevernet er montert, er solid fastgjort 
til underlaget på samme måte som en traktor med stiv kropp.

 På midjestyrte traktorer skal begge aksler forankres til underlaget. Akselen og hjulene på den delen av 
traktoren der veltevernet er montert, skal forankres og støttes opp som vist i figur 7 i vedlegg IV. Styreleddet 
skal støttes opp med en bjelke med dimensjon på minst 100 × 100 mm og forankres til underlagsskinnene. 
En støtte plasseres mot styreleddet og sikres til underlaget, slik at den har samme virkning som en støtte mot 
bakhjulet og gir en støtte lik den som oppstår for en traktor med stiv kropp.

1.3.4. Loddet trekkes bakover, slik at høyden på dets tyngdepunkt ligger så mye høyere enn slagpunktet som gitt ved 
formelen:

 H = 125 + 0,150 W

1.4. Vertikal belastningsprøving bak

 Traktoren plasseres i riggen beskrevet i nr. 2.6 i vedlegg II og vist i figur 8 og 10 i vedlegg IV, slik at bjelkens 
bakkant befinner seg over bakre øvre belastningsbærende del av veltevernet, og traktorens midtplan i 
lengderetningen befinner seg midt mellom belastningspunktene på bjelken.

 Akselstøttene skal plasseres under akslene på en slik måte at dekkene ikke opptar trykkraften. Kraften som 
utøves, skal tilsvare to ganger traktorens masse som definert i nr. 1.3 i vedlegg II. Det kan være nødvendig å 
forankre traktorens frampart.

1.5. Vertikal belastningsprøving foran

1.5.1. Denne prøvingen skal være lik den vertikale belastningsprøvingen bak, bortsett fra at forkanten av bjelken skal 
være over fremre øvre del av veltevernet.

1.5.2. Dersom fremre del av veltevernets tak ikke kan motstå full belastning, skal denne påføres inntil taket er så 
mye nedbøyd at det faller sammen med det planet som forbinder veltevernets øverste punkt med den delen av 
traktorens forpart som kan bære traktorens masse når den er veltet. Deretter fjernes belastningen og traktoren 
flyttes, slik at bjelken ligger over den delen av veltevernet som nå vil bære traktorens bakpart når den velter 
helt rundt som vist i figur 10 i vedlegg IV, og deretter utsettes veltevernet for full belastning på nytt.

2. FRISONE

2.1. Frisonen er vist i figur 3 i vedlegg IV og er definert i forhold til et generelt vertikalplan i traktorens lengderetning 
som passerer gjennom et setereferansepunkt, beskrevet i nr. 2.3, og rattets midtpunkt. Referanseplanet skal 
antas å bevege seg vannrett med setet og rattet under slag, men å forbli vinkelrett på traktorens eller veltevernets 
gulv, dersom sistnevnte er elastisk montert.

 Dersom rattet kan reguleres, bør dets stilling være som ved normal kjøring når føreren sitter på setet.

2.2. Frisonens grenser bestemmes som:

2.2.1. Vertikalplan på begge sider av referanseplanet, 250 mm fra dette, oppover til en høyde på 300 mm over setets 
referansepunkt.

2.2.2. parallelle plan som strekker seg til en største høyde på 900 mm over setereferansepunktet fra øverste kant av 
planene nevnt i nr. 2.2.1, skrånende slik at den øverste kanten av planet på den siden som blir truffet av slaget, 
befinner seg minst 100 mm fra referanseplanet,
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2.2.3. et horisontalplan 900 mm over setets referansepunkt,

2.2.4. et skråplan vinkelrett på referanseplanet som omfatter et punkt 900 mm rett over setets referansepunkt og det 
bakre punktet på seterammen, herunder setets oppheng,

2.2.5. et vertikalplan vinkelrett på referanseplanet nedover fra setets bakre punkt,

2.2.6. en krum flate vinkelrett på referanseplanet med en radius på 120 mm som tangerer planene nevnt i nr. 2.2.3 og 
2.2.4,

2.2.7. en krum flate vinkelrett på referanseplanet med en radius på 900 mm som strekker seg 400 mm framover og 
tangerer planet nevnt i nr. 2.2.3, i et punkt 150 mm foran setets referansepunkt,

2.2.8. et skråplan vinkelrett på referanseplanet som møter flaten nevnt i nr. 2.2.7 ved dens fremre kant og passerer 
rattet i en avstand på 40 mm. I tilfelle høy rattstilling erstattes dette planet med et plan som tangerer flaten 
nevnt i nr. 2.2.7,

2.2.9. et vertikalplan vinkelrett på referanseplanet, 40 mm foran rattet,

2.2.10. et horisontalplan gjennom setets referansepunkt,

2.2.11. for en traktor med vendbar førerplass (dvs. vendbart sete og ratt) er frisonen en kombinasjon av de to frisonene 
bestemt ved de to ulike stillingene til rattet og setet,

2.2.12. for en traktor som kan utstyres med forskjellige seter, skal prøvingene bygge på en kombinasjon av de 
frisonene som defineres av referansepunktene for ulike mulige seter. Veltevernet skal ikke trenge inn i den 
kombinerte frisonen rundt setets forskjellige referansepunkter,

2.2.13. dersom det innføres en ny setetype etter at prøvingen er avsluttet, utføres en beregning for å bestemme om 
frisonen rundt setets nye referansepunkt ligger innenfor den tidligere fastlagte kombinerte frisonen. Dersom 
dette ikke er tilfelle, skal det utføres ny prøving.

2.3. Setets plassering og setets referansepunkt

2.3.1. Ved bestemmelse av frisonen i nr. 2.1 skal setet befinne seg i bakerste posisjon i det horisontale 
innstillingsområdet. Det skal settes i midtstilling i det vertikale innstillingsområdet dersom den vertikale 
posisjonen innstilles uavhengig av den horisontale.

 Referansepunktet bestemmes ved bruk av den innretningen som er vist i figur 1 og 2 i vedlegg IV, for å 
simulere at føreren sitter på setet. Innretningen består av en plate for setets sitteflate og ryggstøtteplater. Den 
nederste platen for ryggstøtten skal være leddet i høyde med sittebensknutene (A) og korsryggen (B), og (B) 
skal kunne reguleres i høyden.

2.3.2. Referansepunktet defineres som det punktet i setets midtplan i lengderetningen der det planet som tangerer 
nedre del av ryggstøtten, krysser et horisontalt plan. Dette horisontalplanet skjærer undersiden av platen for 
setets sitteflate 150 mm foran ovennevnte tangent.

2.3.3. Dersom et seteoppheng er utstyrt med regulering for førerens vekt, skal dette stilles slik at setet befinner seg i 
midtstilling i sitt dynamiske bevegelsesområde.

 Innretningen skal plasseres på setet. Den skal deretter belastes med en kraft på 550 N på et punkt som ligger 
50 mm foran ledd (A), og de to platene for ryggstøtten skal trykkes lett og tangentielt mot ryggstøtten.
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2.3.4. Dersom det ikke er mulig å bestemme nøyaktige tangenter til hvert område av ryggstøtten (under og over 
korsryggen), gjøres som følger:

2.3.4.1. Dersom det ikke er mulig å bestemme nøyaktig tangent til det nedre området, trykkes den nedre delen av 
ryggstøtteplaten mot ryggstøtten i vertikal stilling.

2.3.4.2. Dersom det ikke er mulig å bestemme nøyaktig tangent til det øvre området, festes ledd (B) i en høyde på 
230 mm over setets referansepunkt, dersom nedre del av ryggstøtteplaten er vertikal. Deretter trykkes de to 
delene av ryggstøtten lett mot ryggstøtteplaten tangentielt.

3. MÅLINGER

3.1. Brudd og sprekker

 Etter hver prøving skal alle rammedeler, skjøter og festebraketter på traktoren undersøkes visuelt for brudd og 
sprekker, og det skal ses bort fra eventuelle små sprekker i uviktige deler.

3.2. Frisone

3.2.1. Under hver prøving skal det undersøkes om noen del av veltevernet har trengt inn i frisonen rundt førersetet 
som definert i nr. 2.1 og 2.2.

3.2.2. I tillegg skal veltevernet undersøkes for å bestemme om noen del av frisonen befinner seg utenfor det området 
som beskyttes av veltevernet. For dette formål skal frisonen anses å være utenfor det området som beskyttes 
av veltevernet dersom noen del av den ville ha kommet i kontakt med flatt underlag dersom traktoren hadde 
veltet i den retningen slaget kom fra. Dekk- og sporviddeinnstillingen skal for dette formål antas å være den 
laveste som produsenten har angitt.

3.3. Største momentane deformasjon

 Under sideslagprøving skal forskjellen mellom den største momentane deformasjonen og restdeformasjonen 
ved en høyde på 900 mm over og 150 mm foran setets referansepunkt registreres. Én ende av stangen beskrevet 
i nr. 2.7.1 i vedlegg II skal forbindes med den øvre delen av veltevernet, og den andre enden skal passere 
gjennom et hull i den loddrette stangen. Friksjonsringens plassering på stangen etter slaget angir den største 
momentane deformasjonen.

3.4. Varig deformasjon

 Etter den avsluttende trykkprøvingen skal den varige deformasjonen til veltevernet registreres. For dette 
formål skal stillingen til veltevernets hoveddeler i forhold til setet registreres før prøvingen begynner.

______
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VEDLEGG IV

FIGURER
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Merk: 
Tegningen av veltevernet er vist bare for å illustrere oppstillingen og målene. Den angir ikke krav til veltevernets 
konstruksjon.
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Merk:
Tegningen av veltevernet er vist bare for å illustrere oppstillingen og målene. Den angir ikke krav til veltevernets 
konstruksjon.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 12/174 25.2.2016

Merk:
Tegningen av veltevernet er vist bare for å illustrere oppstillingen og målene. Den angir ikke krav til veltevernets 
konstruksjon.
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Merk:
Tegningen av veltevernet er vist bare for å illustrere oppstillingen og målene. Den angir ikke krav til veltevernets 
konstruksjon.
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Merk:
Tegningen viser loddet på venstre side av midtplanet. Ved hver enkelt prøving bestemmes plasseringen av slagene 
forfra og bakfra i nr. 3.1.4 i vedlegg II. 
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Merk:
Tegningen av veltevernet er vist bare for å illustrere oppstillingen og målene. Den angir ikke krav til veltevernets 
konstruksjon.
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VEDLEGG V

MØNSTER

RAPPORT OM EF-TYPEGODKJENNINGSPRØVING AV DELER FOR VELTEVERN (VELTERAMME 
ELLER VELTEHYTTE) MED HENSYN TIL VELTEVERNETS STYRKE OG STYRKEN TIL DETS 

FESTER TIL TRAKTOREN

Veltevern

Merke
Navn på prøvingssenter

Type

Traktormerke

Traktortype

Prøvings metode I/II(1)

EF-typegodkjenning av deler nr.  .......................................................................................................................................

1. Veltevernets varemerke eller handelsnavn  ...........................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................................

2. Navn og adresse til produsenten av traktoren eller veltevernet  ............................................................................

  ...............................................................................................................................................................................

3. Eventuelt navn og adresse til traktor- eller veltevernprodusentens representant  .................................................

  ...............................................................................................................................................................................

4. Spesifikasjoner for traktor som prøvingen er utført på

4.1. Varemerke eller handelsnavn  ................................................................................................................................

4.2. Type og handelsbetegnelse  ...................................................................................................................................

4.3. Serienummer .........................................................................................................................................................

4.4 Traktorens masse uten ballast med veltevern montert, uten fører  ...................................................................  kg

4.5. Hjulavstand/treghetsmoment(1)  .........................................................................................................  mm/kg/m26

4.6 Dekkdimensjoner: foran  .......................................................................................................................................

  bak  .........................................................................................................................................

5. Utvidelse av EF-typegodkjenning av deler til andre traktortyper

5.1 Varemerke eller handelsnavn .................................................................................................................................

(6) Stryk det som ikke passer.
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5.2. Type og handelsbetegnelse ..................................................................................................................................

5.3. Traktorens masse uten ballast med veltevern montert, uten fører  .................................................................. kg

5.4. Hjulavstand/treghetsmoment(1)  ....................................................................................................  mm/kg/m2(1)

5.5. Dekkdimensjoner: foran  ......................................................................................................................................

  bak  ........................................................................................................................................

6. Spesifikasjoner for veltevern

6.1. Typetegning av både veltevern og dets feste til traktoren

6.2. Fotografier tatt fra siden og bakfra som viser innfestingens enkeltdeler

6.3. Kort beskrivelse av veltevernet, herunder konstruksjonsmåte, opplysninger om montering på traktoren, 
opplysninger om kledning, atkomst- og rømningsmuligheter, innvendig polstring, tiltak for å hindre ytterligere 
rulling samt opplysninger om oppvarming og ventilasjon

6.4. Mål

6.4.1. Høyde på takets deler over belastet sete/setets referansepunkt(2) ................................................................ mm

6.4.2. Høyde på takets deler over traktorens gulv/fotstøtte  ................................................................................... mm

6.4.3. Innvendig bredde på veltevernet 950 mm over belastet sete/900 mm over setets referansepunkt(7)  .......... mm

6.4.4. Innvendig bredde på veltevernet ved et punkt over setet i høyde med rattets midtpunkt  ............................ mm

6.4.5. Avstand fra rattets midtpunkt til høyre side av veltevernet  ......................................................................... mm

6.4.6. Avstand fra rattets midtpunkt til venstre side av veltevernet  ....................................................................... mm

6.4.7. Minsteavstand fra rattperiferien til veltevernet  ............................................................................................ mm

6.4.8. Døråpningens bredde:

 øverst  ............................................................................................................................................................ mm

 midt på  ......................................................................................................................................................... mm

 nederst  .......................................................................................................................................................... mm

6.4.9. Døråpningens høyde:

 over gulvet/fotstøtten  ................................................................................................................................... mm

(7) Stryk det som ikke passer.
(2) I henhold til den prøvingsmetoden som er benyttet.
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 over øverste stigtrinn  .................................................................................................................................  mm

 over nederste stigtrinn  ...............................................................................................................................  mm

6.4.10. Traktorens største høyde med veltevernet montert  ...................................................................................  mm

6.4.11. Veltevernets største bredde  ........................................................................................................................  mm

6.4.12. Horisontal avstand til bakvegg av veltevernet fra ryggen til belastet sete i en høyde på 950 mm/fra setets 
referansepunkt i en høyde på 900 mm(1)  ........................................................................................................... 

  ..................................................................................................................................................................... mm

6.5. Opplysninger om og kvalitet på de materialene som er brukt, og referansestandarder  ....................................

 Hovedramme  ......................................................................................................................  (materiale og mål)

 Festedeler ............................................................................................................................  (materiale og mål)

 Kledning  .............................................................................................................................  (materiale og mål)

 Tak  ......................................................................................................................................  (materiale og mål)

 Innvendig polstring .............................................................................................................  (materiale og mål)

 Fester og festebolter  ................................................................................................  (kvalitet og dimensjoner)

7. Prøvingsresultater

7.1. Slagprøving og vertikal belastningsprøving

 Slagprøving ble foretatt mot venstre/høyre(2) bakside og høyre/venstre(2) forside samt mot høyre/venstre 
side(2). Referansemassen som ble brukt til å beregne slagenergier og trykkrefter, var  ............................... kg

 Prøvingskravene med hensyn til brudd og sprekker, største momentane deformasjon og frisone ble oppfylt på 
tilfredsstillende måte

7.2. Deformasjon målt etter prøvingen

 Varig deformasjon:

 bak: venstre side  ....................................................................................................................................  mm

  høyre side  ......................................................................................................................................  mm

 foran: venstre side  ....................................................................................................................................  mm

  høyre side  ......................................................................................................................................  mm

 på siden:

 foran ...........................................................................................................................................................  mm

 bak  .............................................................................................................................................................  mm

 nedover fra toppen:

 foran ...........................................................................................................................................................  mm

 bak  .............................................................................................................................................................  mm

 Forskjell mellom største momentane deformasjon og restdeformasjon under sideslagprøving  ....................... 
 ....................................................................................................................................................................  mm

8. Rapportnummer  .................................................................................................................................................

9. Rapportens dato ..................................................................................................................................................

10. Underskrift .........................................................................................................................................................

_______________
(1) I henhold til den prøvingsmetoden som er benyttet.
(2) Stryk det som ikke passer.

______
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VEDLEGG VI

MERKING

EF-typegodkjenningsmerket for deler skal bestå av et rektangel med liten bokstav «e» innskrevet, fulgt av 
identifikasjonsnummeret til den medlemsstaten som har gitt typegodkjenningen:

1.  for Tyskland

2. for Frankrike

3. for Italia

4. for Nederland

5. for Sverige

6. for Belgia

7. for Ungarn

8. for Tsjekkia

9. for Spania

11. for Det forente kongerike

12. for Østerrike

13. for Luxembourg

17. for Finland

18. for Danmark

19. for Romania

20. for Polen

21. for Portugal

23. for Hellas

24. for Irland

26. for Slovenia

27. for Slovakia

29. for Estland

32. for Latvia

34. for Bulgaria

36. for Litauen

49. for Kypros

50. for Malta

Et EF-typegodkjenningsnummer for deler som tilsvarer nummeret på det EF-typegodkjenningsdokumentet for deler 
som er utstedt for typen veltevern med hensyn til dets styrke og styrken til dets feste til traktoren, skal plasseres i 
nærheten av rektangelet.
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Eksempel på EF-typegodkjenningsmerke for deler

Forklaring: Veltevernet med EF-typegodkjenningsmerket for deler vist ovenfor er en innretning som er EF-
typegodkjent i Tyskland (e 1) under nummer 1471.

______

a ≥ 30 mm
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VEDLEGG VII

MØNSTER

EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT FOR DELER

Navn på  
vedkommende myndighet

Melding om tildeling, nektelse, tilbakekalling eller utvidelse av EF-typegodkjenning av deler med hensyn til styrken 
til et veltevern (veltehytte eller velteramme) samt styrken til dets feste til traktoren

EF-typegodkjenning av deler nr.  ......................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................ utvidelse(1)

1. Veltevernets varemerke eller handelsnavn  ..........................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

2. Navn og adresse til veltevernets produsent .........................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

3. Eventuelt navn og adresse til veltevernprodusentens representant  .....................................................................

  .............................................................................................................................................................................

4. Varemerke eller handelsnavn, type og handelsbetegnelse på den traktoren som veltevernet er beregnet på  .....

  .............................................................................................................................................................................

5. Utvidelse av EF-typegodkjenning av deler til følgende traktortype(r):  ..............................................................

5.1. Traktorens masse uten ballast, som definert i vedlegg II nr. 1.3, overstiger/overstiger ikke(2) referansemassen 
brukt under prøvingen, med mer enn 5 %.

5.2. Innfestingsmetoden og festepunkten er/er ikke(2) like.

5.3. Alle deler som tjener som støtter for veltevernet, er/er ikke(2) like.

6. Framvist for EF-typegodkjenning av deler den  ..................................................................................................

7. Prøvingslaboratorium  .........................................................................................................................................

8. Dato og nummer på prøvingslaboratoriets rapport

9. Date for tildeling/nektelse/tilbakekalling av EF-typegodkjenning av deler(2)  ...................................................

10. Dato for tildeling/nektelse/tilbakekalling av utvidelse av EF-typegodkjenning av deler(2)  ...............................

11. Sted  .....................................................................................................................................................................

12. Dato  .....................................................................................................................................................................

13. Følgende dokumenter, som er påført EF-typegodkjenningsnummeret for deler angitt ovenfor, er vedlagt dette 
dokumentet (f.eks. prøvingssenterets rapport)  ....................................................................................................

14. Eventuelle merknader  .........................................................................................................................................

15. Underskrift  ..........................................................................................................................................................

—————
(1) Angi eventuelt om dette er første, andre osv. utvidelse av den opprinnelige EF-typegodkjenningen av deler.
(2) Stryk det som ikke passer.

______
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VEDLEGG VIII

Vilkår for EF-typegodkjenning

1. Søknad om EF-typegodkjenning av en traktor med hensyn til et velteverns styrke og styrken til dets feste til 
traktoren skal inngis av traktorprodusenten eller dennes representant.

2. En traktor som er representativ for den traktortypen som skal godkjennes, og som har behørig godkjent veltevern og 
feste montert, skal framvises for den tekniske instansen som er ansvarlig for å foreta typegodkjenningsprøvingene.

3. Den tekniske instansen som er ansvarlig for å gjennomføre typegodkjenningsprøvingene, skal kontrollere om den 
godkjente typen veltevern er beregnet på montering på den traktortypen som det søkes om typegodkjenning av. 
Den tekniske instansen skal særlig forvisse seg om at veltevernets feste er i samsvar med den typen som ble prøvd 
da EF-typegodkjenningen ble gitt.

4. Innehaveren av EF-typegodkjenningen kan be om å få denne utvidet slik at den omfatter andre typer veltevern.

5. Vedkommende myndigheter skal gi slik utvidelse på følgende vilkår:

5.1. Den nye typen veltevern og dens feste til traktoren er tildelt EF-typegodkjenning av deler.

5.2. Den er beregnet på montering på den traktortypen som det søkes om utvidelse av EF-typegodkjenning for.

5.3. Veltevernets feste til traktoren er i samsvar med det som ble prøvd da EF-typegodkjenningen ble gitt.

6. Et dokument som vist i vedlegg IX, skal vedlegges EF-typegodkjenningsdokumentet for hver typegodkjenning 
eller hver utvidelse av en typegodkjenning som er gitt eller nektet.

7. Kontrollene fastsatt i nr. 2 og 3 gjennomføres ikke dersom søknaden om EF-typegodkjenning av en traktortype 
blir inngitt samtidig med søknaden om EF-typegodkjenning av en type veltevern beregnet på montering på den 
traktortypen som det søkes om EF-typegodkjenning av.

______
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VEDLEGG IX

MØNSTER

Navn på  
vedkommende myndighet

VEDLEGG TIL EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENTET FOR EN TRAKTOR MED HENSYN TIL 
VELTEVERNETS STYRKE (VELTEHYTTE ELLER VELTERAMME) OG STYRKEN TIL DETS FESTE 

TIL TRAKTOREN

(Artikkel 4 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF om typegodkjenning av jordbruks- eller 
skogbrukstraktorer, tilhengere og utskiftbare trukne maskiner, samt deres systemer, deler og tekniske enheter, og om 

oppheving av direktiv 74/150/EØF )

EF-typegodkjenningsnummer  ...........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... utvidelse(1)

1. Traktorens varemerke eller handelsnavn  ............................................................................................................

2. Traktortype  ..........................................................................................................................................................

3. Traktorprodusentens navn og adresse  .................................................................................................................

4. Eventuelt navn og adresse til produsentens representant ....................................................................................

5. Veltevernets varemerke eller handelsnavn  ..........................................................................................................

6. Utvidelse av EF-typegodkjenning til følgende type(r) veltevern  .......................................................................

7. Traktoren framstilt for EF-typegodkjenning den  ................................................................................................

8. Teknisk instans ansvarlig for samsvarskontroll av EF-typegodkjenning  ...........................................................

9. Dato for rapport utstedt av denne instansen ........................................................................................................

10. Nummer på rapport utstedt av denne instansen  ..................................................................................................

11. EF-typegodkjenning med hensyn til veltevernets styrke og styrken til dets feste til traktoren er gitt/nektet(2)  .

  .............................................................................................................................................................................

12. Utvidelse av EF-typegodkjenning med hensyn til veltevernets styrke og styrken til dets feste til traktoren er 
gitt/nektet(2)  ........................................................................................................................................................

13. Sted  .....................................................................................................................................................................

14. Dato  .....................................................................................................................................................................

15. Underskrift  ..........................................................................................................................................................

_______________
(1) Angi eventuelt om dette er første, andre osv. utvidelse av den opprinnelige EF-typegodkjenningen.
(2) Stryk det som ikke passer.

______
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VEDLEGG X

DEL A

Opphevet direktiv med oversikt over endringer

(nevnt i artikkel 13)

Rådsdirektiv 77/536/EØF
(EFT L 220 av 29.8.1977, s. 1)

Del X i vedlegg I til tiltredelsesakten av 1979
(EFT L 291 av 19.11.1979, s. 108)

Del IX A i vedlegg I til tiltredelsesakten av 1985
(EFT L 302 av 15.11.1985, s. 209)

Rådsdirektiv 87/354/EØF
(EFT L 192 av 11.7.1987, s. 43)

Bare når det gjelder henvisningene til direktiv 77/536/
EØF i nr. 9 bokstav a) i vedlegget 

Rådsdirektiv 89/680/EØF
(EFT L 398 av 30.12.1989, s. 26)

Avsnitt XI bokstav C nr. II.2 i vedlegg I til 
tiltredelsesakten av 1994
(EFT C 241 av 29.8.1994, s. 205)

Kommisjonsdirektiv 1999/55/EF
(EFT L 146 av 11.6.1999, s. 28)

Avsnitt I bokstav A nr. 21 i vedlegg II til 
tiltredelsesakten av 2003
(EUT L 236 av 23.9.2003, s. 53)

Rådsdirektiv 2006/96/EF
(EUT L 363 av 20.12.2006, s. 81)

Bare når det gjelder henvisningene til direktiv 77/536/
EØF i artikkel 1 og nr. 20 i del A i vedlegget 

DEL B

Oversikt over frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning og anvendelse

(nevnt i artikkel 13)

Direktiv Frist for innarbeiding Anvendelsesdato

77/536/EØF 29. desember 1978 —

87/354/EØF 31. desember 1987 —

89/680/EØF 3. januar 1990 —

1999/55/EF 30. juni 2000(1) —

2006/96/EF 1. januar 2007 —

(1) I samsvar med artikkel 2 i direktiv 1999/55/EF:
«1. Fra 1. juli 2000 kan medlemsstatene ikke:
– for en traktortype nekte å gi EF-typegodkjenning, å utstede dokumentet fastsatt i artikkel 10 nr. 1 tredje strekpunkt i 

direktiv 74/150/EØF, eller å gi nasjonal typegodkjenning, eller
– forby at traktorer tas i bruk,
dersom de aktuelle traktorene oppfyller kravene i direktiv 77/536/EØF, som endret ved dette direktiv.
2. Fra 1. januar 2001 kan medlemsstatene:
– ikke lenger utstede dokumentet fastsatt i artikkel 10 nr. 1 tredje strekpunkt i direktiv 74/150/EØF for en traktortype som ikke 

oppfyller kravene i direktiv 77/536/EØF, som endret ved dette direktiv,
– nekte å gi nasjonal typegodkjenning til en traktortype som ikke oppfyller kravene i direktiv 77/536/EØF, som endret ved dette 

direktiv.»
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VEDLEGG XI

SAMMENLIGNINGSTABELL

Direktiv 77/536/EØF Direktiv 1999/55/EF Dette direktiv

Artikkel 9 Artikkel 1

Artikkel 1 Artikkel 2

Artikkel 2 Artikkel 3

Artikkel 3 Artikkel 4

Artikkel 4 Artikkel 5

Artikkel 5 Artikkel 6

Artikkel 6 Artikkel 7

Artikkel 7 —

Artikkel 2 Artikkel 8

Artikkel 8 Artikkel 9

Artikkel 10 og 11 Artikkel 10 og 11

Artikkel 12 nr. 1 —

Artikkel 12 nr. 2 Artikkel 12

— Artikkel 13

— Artikkel 14

Artikkel 13 Artikkel 15

Vedlegg I-IX Vedlegg I-IX

— Vedlegg X

— Vedlegg XI


