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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

og ut fra følgende betraktninger:

1) 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) er blitt vesentlig endret 
flere ganger(4). Av klarhetshensyn og av praktiske årsaker 
bør nevnte direktiv kodifiseres.

2) Direktiv 78/933/EØF er et av særdirektivene etter den 
framgangsmåten for EF-typegodkjenning som ble 
fastsatt ved rådsdirektiv 74/150/EØF, som er erstattet 
med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF av 
26. mai 2003 om typegodkjenning av jordbruks- eller 
skogbrukstraktorer, tilhengere og utskiftbare trukne 
maskiner, samt deres systemer, deler og tekniske 
enheter(5), og fastsetter tekniske krav til utforming og 

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 203 av 5.8.2009, s. 19, er om-
handlet i EØS-komiteens beslutning nr. 42/2012 av 30. mars 2012 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving 
og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 
2.8.2012, s. 24.

(1) EUT C 175 av 27.7.2007, s. 40.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 19. februar 2008 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT) og rådsbeslutning av 22. juni 2009.
(3) EFT L 325 av 20.11.1978, s. 16.
(4) Se vedlegg III del A.
(5) EUT L 171 av 9.7.2003, s. 1.

konstruksjon av jordbruks- eller skogbrukstraktorer 
med hjul når det gjelder montering av lys- og 
lyssignalinnretninger. 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 III del B —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

1.  Med «traktor» (jordbruks- eller skogbrukstraktor) menes 
enhver motorvogn, med hjul eller belter, som har minst to 
aksler, hvis hovedfunksjon ligger i dens trekkraft, og som er 
særskilt konstruert for å trekke, skyve, bære eller drive visse 
redskaper, maskiner eller tilhengere beregnet på bruk i jordbruk 
eller skogbruk. Den kan utstyres for å transportere last og 
personer.

2.  Dette direktiv får anvendelse bare på traktorer definert 
i nr. 1 som er utstyrt med luftfylte dekk og har en høyeste 
konstruksjonshastighet på mellom 6 og 40 km/t.

Artikkel 2

1.  Medlemsstatene kan ikke nekte å gi EF-typegodkjenning 
eller nasjonal typegodkjenning for en traktortype med 
begrunnelse i montering av obligatoriske eller valgfrie lys- 
og lyssignalinnretninger som er oppført i nr. 1.5.7-1.5.21 
i vedlegg I, dersom disse er montert i samsvar med kravene 
fastsatt i nevnte vedlegg.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/61/EF

av 13. juli 2009

om montering av lys- og lyssignalinnretninger på jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul

(kodifisert utgave)(*)
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2.  Når det gjelder kjøretøyer som ikke oppfyller kravene 
fastsatt i dette direktiv, og med begrunnelse i dette direktivs 
formål:

– skal medlemsstatene ikke lenger gi EF-typegodkjenning,

– kan medlemsstatene nekte å gi nasjonal typegodkjenning.

3.  Når det gjelder nye kjøretøyer som ikke oppfyller kravene 
fastsatt i dette direktiv, og med begrunnelse i dette direktivs 
formål:

– skal medlemsstatene anse samsvarssertifikater som følger 
disse nye kjøretøyene i samsvar med bestemmelsene i 
direktiv 2003/37/EF, for ikke lenger å være gyldige i 
henhold til artikkel 7 nr. 1 i nevnte direktiv,

– kan medlemsstatene nekte at disse nye kjøretøyene 
registreres, selges eller tas i bruk.

Artikkel 3

Medlemsstatene kan ikke nekte å registrere traktorer eller 
forby at de selges, tas i bruk eller fortsatt brukes, med 
begrunnelse i montering av obligatoriske eller valgfrie lys- 
og lyssignalinnretninger som er oppført i nr. 1.5.7-1.5.21 
i vedlegg I, dersom disse er montert i samsvar med kravene 
fastsatt i nevnte vedlegg.

Artikkel 4

En medlemsstat som har gitt EF-typegodkjenning, skal treffe 
alle nødvendige tiltak for å sikre at den blir underrettet om alle 
endringer av deler eller av egenskaper nevnt i nr. 1.1 i vedlegg I. 
Vedkommende myndighet i nevnte medlemsstat skal avgjøre 
om det skal gjennomføres ytterligere prøvinger på den endrede 
traktortypen med utarbeiding av en ny rapport. Dersom disse 
prøvingene viser at kravene i dette direktiv ikke er oppfylt, skal 
endringen ikke godkjennes.

Artikkel 5

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

Artikkel 6

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

Artikkel 7

Direktiv 78/933/EØF, som endret ved direktivene nevnt 
i vedlegg III del A, oppheves, uten at dette berører 
medlemsstatenes forpliktelser med hensyn til fristene for 
innarbeiding i nasjonal lovgivning og anvendelse av direktivene 
oppført i vedlegg III del B.

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

Artikkel 8

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 9

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

MONTERING AV LYS- OG LYSSIGNALINNRETNINGER

1.  DEFINISJONER

1.1. Traktortype med hensyn til montering av lys- og lyssignalinnretninger

Med «traktortype med hensyn til montering av lys- og lyssignalinnretninger» menes traktorer som ikke 
skiller seg fra hverandre på vesentlige punkter som:

1.1.1.  traktorens mål og utvendige form,

1.1.2.  antall innretninger og deres plassering.

 Følgende skal heller ikke anses som andre traktortyper: traktorer som skiller seg fra hverandre i henhold 
til nr. 1.1.1 og 1.1.2 ovenfor, men som ikke medfører endringer i type, antall, plassering og geometrisk 
synlighet for de lyktene som er foreskrevet for den aktuelle traktortypen, og traktorer med eller uten valgfrie 
lykter.

1.2. Tverrplan

Med «tverrplan» menes et vertikalt plan vinkelrett på traktorens midtplan i lengderetningen.

1.3. Ulastet traktor

Med «ulastet traktor» menes traktoren i driftsferdig stand, som definert i nr. 2.1.1 i modell for 
opplysningsdokument i vedlegg I til direktiv 2003/37/EF.

1.4. Lastet traktor

Med «lastet traktor» menes traktoren lastet til største teknisk tillatte totalvekt angitt av produsenten, som 
også skal fastsette fordeling av vekten på akslene.

1.5. Lykt

Med «lykt» menes en innretning som er beregnet på å lyse opp veien (frontlykt) eller å gi et lyssignal. 
Lykter for kjennemerke bak og refleksinnretninger anses også som lykter.

1.5.1. Tilsvarende lykter

Med «tilsvarende lykter» menes lykter som har samme funksjon og er tillatt i den staten der traktoren er 
registrert. Lyktene kan ha andre egenskaper enn lyktene som er montert på traktoren ved godkjenningen, 
forutsatt at de oppfyller kravene i dette vedlegg.

1.5.2. Uavhengige lykter

Med «uavhengige lykter» menes lykter som har særskilte lykteglass, særskilte lyskilder og særskilte 
lyktehus.

1.5.3. Sammensatte lykter

Med «sammensatte lykter» menes innretninger som har særskilte lykteglass og særskilte lyskilder, men 
felles lyktehus.

1.5.4. Kombinerte lykter

Med «kombinerte lykter» menes innretninger som har særskilte lykteglass, men felles lyskilde og felles 
lyktehus.

1.5.5. Gjensidig innbygde lykter

Med «gjensidig innbygde lykter» menes innretninger med særskilte lyskilder (eller én enkelt lyskilde som 
virker under forskjellige forhold), helt eller delvis felles lykteglass og med felles lyktehus.
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1.5.6. Tildekkbar lykt

Med «tildekkbar lykt» menes en frontlykt som kan skjules helt eller delvis når den ikke brukes. Dette kan 
oppnås ved hjelp av et bevegelig deksel, ved endring av frontlyktens stilling eller ved andre egnede midler. 
Med «nedsenkbar lykt» menes særlig en tildekkbar lykt som kan senkes ned i karosseriet.

1.5.6.1. J u s t e r b a r e  l y k t e r

Med «justerbare lykter» menes lykter som er montert på traktoren, som kan beveges i forhold til den, og 
som har lykteglass som ikke kan tildekkes.

1.5.7. Lykt for fjernlys

Med «lykt for fjernlys» menes den lykten som brukes til å lyse opp veien over en lang strekning foran 
traktoren.

1.5.8. Lykt for nærlys

Med «lykt for nærlys» menes den lykten som brukes til å lyse opp veien foran traktoren uten å blende eller 
være unødig sjenerende for førerne av motgående kjøretøyer eller andre trafikanter.

1.5.9. Lykt for tåkelys foran

Med «lykt for tåkelys foran» menes den lykten som brukes til å forbedre belysningen av veien ved tåke, 
snøfall, uvær eller støvskyer.

1.5.10. Lykt for ryggelys

Med «lykt for ryggelys» menes den lykten som brukes til å lyse opp veien bak traktoren og advare andre 
trafikanter om at traktoren rygger eller skal til å rygge.

1.5.11. Lykt for retningslys

Med «lykt for retningslys» menes den lykten som brukes til å gjøre andre trafikanter oppmerksomme på at 
føreren har til hensikt å endre kjøreretning til høyre eller venstre.

1.5.12. Nødsignallys

Med «nødsignallys» menes det at alle traktorens lykter for retningslys virker samtidig for å angi at traktoren 
midlertidig utgjør en spesiell fare for andre trafikanter.

1.5.13. Lykt for stopplys

Med «lykt for stopplys» menes den lykten som brukes til å gjøre andre trafikanter bak traktoren 
oppmerksomme på at traktorens fører betjener driftsbremsen.

1.5.14. Lykt for kjennemerke bak

Med «lykt for kjennemerke bak» menes den innretningen som brukes til å lyse opp det stedet som er 
beregnet på plassering av bakre kjennemerke. Innretningen kan bestå av forskjellige optiske elementer.

1.5.15. Lykt for sidemarkeringslys foran

Med «lykt for sidemarkeringslys foran» menes den lykten som brukes til å gjøre oppmerksom på traktoren 
og markere dens bredde sett forfra.

1.5.16. Lykt for sidemarkeringslys bak

Med «lykt for sidemarkeringslys bak» menes den lykten som brukes til å gjøre oppmerksom på traktoren 
og markere dens bredde sett bakfra.

1.5.17. Lykt for tåkelys bak

Med «lykt for tåkelys bak» menes den lykten som brukes til å gjøre traktoren bedre synlig bakfra i tett tåke.
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1.5.18. Lykt for parkeringslys

Med «lykt for parkeringslys» menes den lykten som brukes til å gjøre oppmerksom på en stillestående 
traktor uten tilhenger i tettbebyggelse. Den erstatter i dette tilfellet lyktene for sidemarkeringslys foran og 
bak.

1.5.19. Lykt for toppmarkeringslys

Med «lykt for toppmarkeringslys» menes den lykten som er montert på traktorens ytterste utvendige kant så 
nær toppen som mulig, og som brukes til tydelig å markere traktorens største bredde. Lykten brukes på visse 
traktorer til å supplere traktorens lykter for sidemarkeringslys foran og bak for særlig å gjøre oppmerksom 
på traktorens størrelse.

1.5.20. Refleksinnretning

Med «refleksinnretning» menes en innretning som brukes til å gjøre oppmerksom på en traktor ved å 
reflektere lys fra en lyskilde som ikke er montert på vedkommende traktor, når betrakteren befinner seg i 
nærheten av denne lyskilden.

I dette direktiv anses følgende ikke som refleksinnretninger:

— lysreflekterende kjennemerker,

— andre skilt og lysreflekterende skilt som skal brukes i samsvar med en medlemsstats bruksinstruks for 
visse kjøretøygrupper eller visse betjeningsmetoder.

1.5.21. Lykt for arbeidslys

Med «lykt for arbeidslys» menes en innretning som er beregnet på å lyse opp en arbeidsplass eller en 
arbeidsprosess.

1.6. En lykts lysflate

1.6.1. En lysinnretnings lysflate

Med «en lysinnretnings lysflate» (nr. 1.5.7-1.5.10) menes den vinkelrette projeksjonen av reflektorens fulle 
åpning på et tverrplan. Dersom lykteglasset (eller lykteglassene) dekker bare en del av reflektorens fulle 
åpning, skal det bare tas hensyn til denne delens projeksjon. For en lykt for nærlys er lysflaten avgrenset 
på skjæringssiden av den synlige projeksjonens skjæringslinje på lykteglasset. Dersom reflektoren og 
lykteglasset er regulerbare, skal den midtre innstillingen brukes.

1.6.2. Lysflaten til en lykt for signallys bortsett fra refleksinnretninger

Med «lysflaten til en lykt for signallys bortsett fra refleksinnretninger» (nr. 1.5.11-1.5.19) menes lyktens 
vinkelrette projeksjon på et plan som er vinkelrett på lyktens referanseakse, og som berører lyktens utvendige 
lysende overflate idet denne projeksjonen begrenses av skjermkanter som befinner seg i planet, og som hver 
reduserer lyktens totale lysstyrke i referanseaksens retning til 98 %. Det skal bare brukes skjermer med 
horisontale og vertikale kanter for å bestemme lysflatens nederste og øverste kant samt ytterkanter.

1.6.3. En refleksinnretnings lysflate

Med «en refleksinnretnings lysflate» (nr. 1.5.20) menes den vinkelrette projeksjonen av en refleksinnretnings 
lysflate på et plan som er vinkelrett på innretningens referanseakse og avgrenset av plan som berører 
ytterkantene på refleksinnretningens lysavgivende flate parallelt med denne aksen. Det skal bare brukes 
horisontale og vertikale plan for å bestemme lysflatens nederste og øverste kant samt ytterkanter.

1.6.4. Synlige lysflater

Med «synlige lysflater» i en bestemt synsretning menes den vinkelrette projeksjonen av lyktens synlige 
lysflate på et plan som er vertikalt på synsretningen (se tegning i tillegg 1).

1.7. Referanseakse

Med «referanseakse» menes lyssignalets karakteristiske akse, som fastsatt av produsenten til bruk som 
referanseretning (H = 0º, V = 0º) ved fotometriske målinger og ved montering av lykten på traktoren.



25.8.2016 Nr. 47/489EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

1.8. Referansesentrum

Med «referansesentrum» menes skjæringspunktet mellom referanseaksen og den utvendige lysende 
overflaten, som angitt av lyktprodusenten.

1.9. Vinkler for geometrisk synlighet

Med «vinkler for geometrisk synlighet» menes vinklene som bestemmer den minste romvinkels felt der 
lyktens synlige lysflate må være synlig. Romvinkelens felt bestemmes av kulesegmenter som har et sentrum 
som faller sammen med lyktens referansesentrum, og en ekvator som er parallell med bakken. Segmentene 
bestemmes med utgangspunkt i referanseaksen. De horisontale vinklene β samsvarer med lengden, de 
vertikale vinklene α med bredden. Det må på innsiden av vinklene for den geometriske synligheten ikke 
være hindringer for lysspredningen fra noen del av lyktens synlige lysflate.

Det skal ikke tas hensyn til hindringer som foreligger når lykten godkjennes, dersom godkjenning kreves.

1.10. Ytterste utvendige kant

Med «ytterste utvendige kant» på begge sider av traktoren menes planet som er parallelt med traktorens 
midtplan i lengderetningen, og som berører traktorens ytterkant på siden, uten at det tas hensyn til 
utstikkende deler av:

1.10.1.  dekkene i nærheten av deres berøringspunkt med bakken, og ventiler for kontroll av lufttrykk,

1.10.2.  eventuelt sklisikringsutstyr som kan monteres på hjulene,

1.10.3.  speil,

1.10.4.  lykter for retningslys på siden, lykter for toppmarkeringslys, lykter for sidemarkeringslys foran og bak og 
lykter for parkeringslys,

1.10.5.  tollplomber som er påsatt traktoren, samt innretninger for å feste og beskytte slike plomber.

1.11. Største bredde

Med «største bredde» menes avstanden mellom de to vertikale planene som er definert i nr. 1.10 ovenfor.

1.12. Lyktenhet

Med «lyktenhet» menes enhver kombinasjon av to eller flere like eller ulike lykter som har samme funksjon 
og farge, og som består av innretninger der projeksjonen av de samlede lysende overflatene som på et 
gitt tverrplan utgjør 60 % eller mer av arealet til det minste rektangelet som omskriver projeksjonene av 
de nevnte lyktenes lysende overflater, forutsatt at kombinasjonen er godkjent som lyktenhet, dersom slik 
godkjenning kreves.

Denne kombinasjonsmuligheten gjelder ikke for lykter for fjernlys, lykter for nærlys og lykter for tåkelys 
foran.

1.13. To lykter eller et likt antall lykter

Med «to lykter eller et likt antall lykter» menes lykter med én enkelt lysende overflate med form av et bånd, 
dersom dette er plassert symmetrisk om traktorens midtplan i lengderetningen og strekker seg til minst 
400 mm fra traktorens ytterste utvendige kant på hver side og er minst 800 mm langt. Denne overflaten skal 
opplyses av minst to lyskilder som er plassert så nær dens ytterkanter som mulig. Den lysende overflaten 
kan bestå av et antall delflater plassert ved siden av hverandre, dersom projeksjonen av de enkelte lyktenes 
lysende overflater på samme tverrplan utgjør minst 60 % av arealet til det minste rektangelet som omskriver 
disse lysende overflatene.

1.14. Avstand mellom to lykter

Med «avstand mellom to lykter» som vender i samme retning, menes avstanden mellom de vinkelrette 
projeksjonene av omrisset til de to lysflatene definert i nr. 1.6 på et plan vinkelrett på referanseaksene.

1.15. Valgfri lykt

Med «valgfri lykt» menes en lykt som produsenten kan montere etter eget valg.
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1.16. Funksjonskontrollinnretning

Med «funksjonskontrollinnretning» menes en kontrollinnretning som angir om en innretning som er 
aktivert, virker korrekt eller ikke.

1.17. Innkoplingskontrollinnretning

Med «innkoplingskontrollinnretning» menes en kontrollinnretning som angir at en innretning er aktivert, 
uten å angi om den virker korrekt eller ikke.

2.  SØKNAD OM EF-TYPEGODKJENNING

2.1.   Søknad om EF-typegodkjenning av en traktor med hensyn til montering av lys- og lyssignalinnretninger 
skal framlegges av traktorprodusenten eller dennes representant.

2.2.   Den skal ha følgende vedlegg, i tre eksemplarer, og inneholde følgende opplysninger:

2.2.1.  en beskrivelse av traktortypen i samsvar med punktene nevnt i nr. 1.1,

2.2.2.  en oversikt over de innretningene som i henhold til produsenten utgjør lys- og lyssignalutstyret. Oversikten 
kan omfatte flere typer innretninger for hver funksjon. Hver type skal være behørig identifisert (f.eks. 
typegodkjenningsmerke, produsentens navn og adresse). Den kan også for hver funksjon inneholde 
følgende tilføyelse: «eller tilsvarende innretninger»,

2.2.3.  oversiktsplan over hele lys- og lyssignalutstyret, med angivelse av hvor på traktoren de ulike lyktene er 
montert,

2.2.4.  oversiktsplan(er) som for hver lykt angir lysflaten som definert i nr. 1.6.

2.3.   En ulastet traktor med montert lys- og lyssignalutstyr som beskrevet i nr. 2.2.2 og representativ 
for den traktortypen som skal godkjennes, skal innleveres til den tekniske instansen som foretar 
godkjenningsprøvingene.

2.4.   Dokumentet beskrevet i vedlegg II skal vedlegges typegodkjenningsdokumentet.

3.  GENERELLE KRAV

3.1.  Lys- og lyssignalinnretningene skal være montert slik at de under vanlige bruksvilkår og til tross for 
vibrasjoner som de kan bli utsatt for, bevarer de egenskapene som er fastsatt ved dette vedlegg, slik at 
traktoren kan oppfylle kravene i dette vedlegg. Særlig skal det ikke være mulig utilsiktet å bringe lyktene ut 
av stilling.

3.1.1.  Traktorer skal være utstyrt med elektriske forbindelser slik at et avtakbart lyssignalanlegg kan brukes. 
Særlig skal en traktor være utstyrt med den faste stikkontakten som anbefales i ISO-standard R 1724 
(Elektriske forbindelser for kjøretøyer med 6 eller 12 volts elektrisk anlegg, spesielt med anvendelse for 
personbiler og lette tilhengere eller campingtilhengere) (første utgave, april 1970) eller i ISO-standard 
R 1185 (Elektriske forbindelser mellom trekkvogner og tilhengere med 24 volts elektrisk anlegg brukt i 
internasjonal nyttetransport) (første utgave, mars 1970). Når det gjelder ISO-standard R 1185, skal kontakt 
nr. 2 være begrenset til å virke på lykt for sidemarkeringslys bak og lykt for toppmarkeringslys på venstre 
side.

3.2.  Lyktene beskrevet i nr. 1.5.7, 1.5.8 og 1.5.9 må være montert slik at det er lett å foreta en korrekt innstilling.

3.3.   For alle lyssignalinnretninger skal referanseaksen til lykten når denne er montert på traktoren, være parallell 
med traktorens kontaktflate med veien og med traktorens plan i lengderetningen. En toleranse på ± 3° i 
begge retninger er tillatt. Dersom produsenten har fastsatt særlige monteringsinstrukser, skal disse dessuten 
følges.

3.4.   Dersom det ikke finnes særlige krav, skal lyktenes høyde og innstilling kontrolleres med ulastet traktor 
plassert på et plant og horisontalt underlag.

3.5.   Dersom det ikke finnes særlige krav, skal lykter som utgjør et par:

3.5.1.  være montert symmetrisk om traktorens midtplan i lengderetningen,

3.5.2. være innbyrdes symmetriske om traktorens midtplan i lengderetningen,
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3.5.3.  oppfylle samme kolorimetriske krav,

3.5.4.  ha tilnærmet like fotometriske egenskaper.

3.6.   Traktorer som har en asymmetrisk ytre form, skal i størst mulig grad oppfylle vilkårene i nr. 3.5.1 og 3.5.2. 
Vilkårene skal anses for å være oppfylt dersom de to lyktenes avstand fra midtplanet i lengderetningen og 
fra kontaktflaten med bakken er den samme.

3.7.  Lykter med ulike funksjoner kan være uavhengige eller sammensatte, kombinerte eller gjensidig innbygde 
i samme innretning, forutsatt at hver av lyktene oppfyller kravene som gjelder for dem.

3.8.   Største høyde over bakken skal måles fra det høyeste punktet på lysflaten, og minste høyde fra det laveste 
punktet.

3.9.   Dersom det ikke finnes særlige krav, er det bare lykt for retningslys og nødsignallys som skal gi blinkende 
lys.

3.10.   Rødt lys skal ikke være synlig forover, og hvitt lys skal ikke være synlig bakover, med unntak av lykt for 
ryggelys og lykter for arbeidslys.

  At dette kravet er oppfylt, skal kontrolleres på følgende måte:

3.10.1.  Synligheten av rødt lys forover: Rødt lys skal ikke være direkte synlig for en betrakter som beveger seg 
innenfor sone 1 i et tverrplan som befinner seg 25 m foran traktoren (se tillegg 2 figur 1).

3.10.2.  Synligheten av hvitt lys bakover: Hvitt lys skal ikke være direkte synlig for en betrakter som beveger seg 
innenfor sone 2 i et tverrplan som befinner seg 25 m bak traktoren (se tillegg 2 figur 2),

3.10.3.  Fra betrakterens ståsted er sone 1 og 2 i hver sine plan avgrenset:

3.10.3.1.  i høyden av to horisontale plan som ligger henholdsvis 1 m og 2,2 m over bakken,

3.10.3.2. i bredden av to vertikale plan som henholdsvis forover og bakover danner en vinkel på 15º utover i forhold 
til traktorens midtplan, og som går gjennom berøringspunktet eller berøringspunktene med de vertikale 
planene som er parallelle med midtplanet, og som avgrenser traktorens største bredde ved bred sporvidde.

  Dersom det er flere berøringspunkter, skal det som er lengst fremme, velges for sone 1 og det som er lengst 
bak, velges for sone 2.

3.11.   De elektriske forbindelsene skal være koplet slik at lyktene for sidemarkeringslys foran, lyktene for 
sidemarkeringslys bak, eventuelle lykter for toppmarkeringslys og lykten for kjennemerket bak bare kan 
tennes og slokkes samtidig.

3.12.   De elektriske forbindelsene skal være koplet slik at lyktene for fjernlys og nærlys samt lyktene for tåkelys 
foran og bak kan tennes bare når lyktene nevnt under nr. 3.11 også er tent. Dette kravet gjelder imidlertid 
ikke for lykter for fjernlys eller lykter for nærlys når de brukes som varsellys som består av lysblink i korte 
intervaller med lyktene for nærlys, lysblink i korte intervaller med lyktene for fjernlys eller lysblink i korte 
intervaller vekselvis med lyktene for nærlys og fjernlys.

3.13.   Lyset fra lyktene eller refleksinnretningene skal ha følgende farger:

– lykt for fjernlys: hvit

– lykt for nærlys: hvit

– lykt for tåkelys foran: hvit eller gul

– lykt for ryggelys: hvit

– lykt for retningslys: oransje

– nødsignallys: oransje
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– lykt for stopplys: rød

– lykt for kjennemerke bak: hvit

– lykt for sidemarkeringslys foran: hvit

– lykt for sidemarkeringslys bak: rød

– lykt for tåkelys bak: rød

– lykt for parkeringslys: hvit foran, rød bak, oransje dersom de er innbygd i lyktene for retningslys på 
siden

– lykt for arbeidslys: ingen krav

– lykt for toppmarkeringslys: hvit foran, rød bak

– refleksinnretning bak, ikke-trekantet: rød.

3.14.   Innkoplingskontrollinnretningenes funksjon kan ivaretas av funksjonskontrollinnretninger.

3.15. Tildekkbare lykter

3.15.1.  Tildekking av lykter er forbudt, med unntak av lykter for fjernlys, lykter for nærlys og lykter for tåkelys 
foran, som kan tildekkes når de ikke er i bruk.

3.15.2. En lykt i bruksstilling skal forbli i denne stillingen dersom feilen nevnt i nr. 3.15.2.1 opptrer alene eller i 
forbindelse med en av feilene nevnt i nr. 3.15.2.2.

3.15.2.1.  Mangel på kraft som er nødvendig for å betjene lykten.

3.15.2.2.  Ved utilsiktet kabelbrudd, impedans, kortslutning til jord i strømkretsen, feil i hydrauliske eller pneumatiske 
ledninger, bowdenkabler, magnetspoler eller andre deler som leder eller overfører den energien som er 
beregnet på å aktivere tildekningsinnretningen.

3.15.3.  Ved svikt i betjeningsinnretningen for tildekningsinnretningen skal en tildekket lykt kunne settes i 
bruksstilling uten hjelp av verktøy.

3.15.4.  Det skal være mulig å sette lyktene i bruksstilling og å tenne dem ved hjelp av én enkelt betjeningsinnretning, 
men uten å utelukke muligheten for å sette dem i bruksstilling uten å tenne dem. Ved sammensatte lykter for 
fjernlys og nærlys kreves det imidlertid bare at betjeningsinnretningen skal aktivere lyktene for nærlys.

3.15.5.  Fra førerplassen skal det ikke være mulig med hensikt å stoppe de tenkte frontlyktenes bevegelse før de er 
kommet i bruksstilling. Dersom det er fare for at andre trafikanter kan bli blendet mens frontlyktene er i 
bevegelse, skal disse ikke kunne tennes før de er kommet i den endelige stillingen.

3.15.6.  Ved en temperatur på mellom -30 og +50 °C skal en lykt kunne nå sin sluttstilling med maksimal åpning i 
løpet av tre sekunder etter at betjeningsinnretningen først ble aktivert.

3.16. Justerbare lykter

3.16.1.  På traktorer med sporvidde på 1 150 mm eller mindre kan stillingen til lykter for retningslys, for 
sidemarkeringslys foran og bak og for stopplys endres forutsatt at:

3.16.1.1.  lyktene forblir synlige selv ved endret stilling,

3.16.1.2. lyktene kan låses i den stillingen trafikkforholdene krever. Låsingen skal være automatisk.

4.  SÆRLIGE KRAV

4.1. Lykt for fjernlys

4.1.1. Montering

Valgfri.
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4.1.2. Antall

To eller fire.

4.1.3. Monteringsplan

Ingen særlige krav.

4.1.4. Plassering

4.1.4.1. I  b r e d d e n :

Lysflatens ytterkanter skal ikke i noe tilfelle være nærmere traktorens ytterste utvendige kant enn 
ytterkantene til nærlysets lysflate.

4.1.4.2. I  h ø y d e n :

Ingen særlige krav.

4.1.4.3. I  l e n g d e n :

Så nær traktorens front som mulig. Det utstrålte lyset skal ikke i noe tilfelle være sjenerende for føreren, 
verken direkte eller indirekte via speil og/eller andre reflekterende flater på traktoren.

4.1.5. Geometrisk synlighet

Synligheten av lysflaten, herunder områder som ikke synes å være opplyst i den aktuelle synsretningen, skal 
være sikret innenfor et divergent rom som er avgrenset av de genererte linjene som bygger på lysflatens 
omkrets og danner en vinkel på minst 5º med frontlyktens referanseakse.

4.1.6. Innstilling

Forover.

Uavhengig av de innretningene som er nødvendige for å bevare riktig innstilling, og dersom det finnes to par 
lykter for fjernlys, skal det ene av dem, dersom det kan utstråle bare fjernlys, kunne følge styreinnretningens 
svingvinkel ved å dreie om en tilnærmet vertikal akse.

4.1.7. Kan være «sammensatt»

med lykten for nærlys og de andre frontlyktene.

4.1.8. Kan ikke være «kombinert»

med noen annen lykt.

4.1.9. Kan være «gjensidig innbygd»

4.1.9.1.  med lykten for nærlys, unntatt når lykten for fjernlys kan dreies med styreinnretningens svingvinkel,

4.1.9.2. med lykten for sidemarkeringslys foran,

4.1.9.3.  med lykten for tåkelys foran.

4.1.9.4.  med lykten for parkeringslys.

4.1.10. Elektriske forbindelser

4.1.10.1  Lyktene for fjernlys kan tennes samtidig eller parvis. Ved veksling fra nærlys til fjernlys skal minst ett 
par lykter for fjernlys tennes. Ved veksling fra fjernlys til nærlys skal samtlige lykter for fjernlys slokke 
samtidig.

4.1.10.2.  Nærlysene kan være tent samtidig med fjernlysene.
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4.1.11. Innkoplingskontrollinnretning

Obligatorisk.

4.1.12. Andre krav

4.1.12.1.  Den største lysstyrken for samtlige lykter for fjernlys som kan være tent samtidig, skal ikke overstige 
225 000 cd.

4.1.12.2. Den største lysstyrken fås ved å summere de enkelte største lysstyrker som ble målt ved typegodkjenningen 
av de enkelte lyktene, og som er angitt på de tilhørende godkjenningsdokumentene.

4.2. Lykter for nærlys

4.2.1. Montering

Obligatorisk.

4.2.2. Antall

To.

4.2.3. Monteringsplan

Ingen særlige krav.

4.2.4. Plassering

4.2.4.1. I  b r e d d e n :

Ingen særlige krav.

4.2.4.2. H ø y d e  o v e r  b a k k e n :

4.2.4.2.1.  Dersom det er montert bare to lykter for nærlys:

— minst 500 mm,

— høyst 1 200 mm.

Denne avstanden kan under hensyn til traktorens bruksvilkår og arbeidsutstyr økes til 1 500 mm dersom 
høyden på 1 200 mm ikke kan overholdes på grunn av konstruksjonen.

4.2.4.2.2.  På traktorer utstyrt for frontmonterte innretninger er det i tillegg til lyktene nevnt i nr. 4.2.4.2.1 tillatt med to 
lykter for nærlys i en høyde som ikke overstiger 3 000 mm, dersom de elektriske forbindelsene er utformet 
slik at de to lykteparene for nærlys ikke kan koples inn samtidig.

4.2.4.3. I  l e n g d e n :

Så nær traktorens front som mulig, men det utstrålte lyset skal ikke i noe tilfelle være sjenerende for føreren, 
verken direkte eller indirekte via speil og/eller andre reflekterende flater på traktoren.

4.2.5. Geometrisk synlighet

Definert ved vinklene α og β som angitt i nr. 1.9:

α = 15° oppover og 10° nedover,

β = 45° utover og 5° innover.

Innenfor dette området skal nesten hele lyktens lysende overflate være synlig.

Paneler eller annet utstyr i nærheten av lykten må ikke forårsake andre virkninger som er til sjenanse for 
andre trafikanter.
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4.2.6. Innstilling

4.2.6.1.  Innstillingen av lyktene for nærlys skal ikke variere med styreinnretningens svingvinkel.

4.2.6.2.  Dersom høyden for lyktene for nærlys er minst 500 mm og høyst 1 200 mm, skal nærlysets lyskjegle kunne 
senkes med mellom 0,5 % og 4 %.

4.2.6.3.  Dersom høyden for lyktene for nærlys er mer enn 1 200 mm, men høyst 1 500 mm, heves grensen på 4 % 
fastsatt i nr. 4.2.6.2 til 6 %. Lyktene for nærlys nevnt i nr. 4.2.4.2.2 skal være innstilt slik at den horisontale 
skillelinjen mellom det opplyste og det uopplyste feltet, målt 15 m fra lykten, befinner seg i en høyde som 
tilsvarer bare halve avstanden mellom bakken og sentrum av lykten.

4.2.7. Kan være «sammensatt»

med lykten for fjernlys og de andre frontlyktene.

4.2.8. Kan ikke være «kombinert»

med noen annen lykt.

4.2.9. Kan være «gjensidig innbygd»

4.2.9.1.  med lykten for fjernlys, unntatt når denne kan dreies med styreinnretningens svingvinkel,

4.2.9.2.  med andre lykter foran.

4.2.10. Elektriske forbindelser

Ved veksling fra fjernlys til nærlys skal alle lykter for fjernlys slokke samtidig.

Nærlysene kan være tent samtidig med fjernlysene.

4.2.11 Innkoplingskontrollinnretning

Valgfri.

4.2.12. Andre krav

Kravene i nr. 3.5.2 gjelder ikke lykter for nærlys.

4.3. Lykt for tåkelys foran

4.3.1. Montering

Valgfri.

4.3.2. Antall

To.

4.3.3. Monteringsplan

Ingen særlige krav.

4.3.4. Plassering

4.3.4.1. I  b r e d d e n :

Ingen særlige krav.
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4.3.4.2. I  h ø y d e n :

Ikke mindre enn 250 mm over bakken.

Ikke noe punkt på lysflaten skal være over det høyeste punktet på nærlyslyktens lysflate.

4.3.4.3. I  l e n g d e n :

Så nær traktorens front som mulig, men det utstrålte lyset skal ikke i noe tilfelle være sjenerende for føreren, 
verken direkte eller indirekte via speil og/eller andre reflekterende flater på traktoren.

4.3.5. Geometrisk synlighet

Definert ved vinklene α og β som angitt i nr. 1.9:

α = 5º oppover og nedover,

β = 45° utover og 5° innover.

4.3.6. Innstilling

Innstillingen av lyktene for tåkelys foran skal ikke variere med styreinnretningens svingvinkel.

De skal være rettet forover uten å blende eller være unødig sjenerende for førere av motgående kjøretøyer 
eller andre trafikanter.

4.3.7. Kan være «sammensatt»

med andre lykter foran.

4.3.8. Kan ikke være «kombinert»

med andre lykter foran.

4.3.9. Kan være «gjensidig innbygd»

4.3.9.1.  med lykter for fjernlys som ikke kan dreies med styreinnretningens svingvinkel, dersom det er fire lykter for 
fjernlys,

4.3.9.2.  med lykten for sidemarkeringslys foran,

4.3.9.3.  med lykten for parkeringslys.

4.3.10. Elektriske forbindelser

Lykten for tåkelys foran skal kunne tennes og slokkes uavhengig av lyktene for fjernlys eller nærlys og 
omvendt.

4.3.11. Innkoplingskontrollinnretning

Valgfri.

4.4. Lykter for ryggelys

4.4.1. Montering

Valgfri.

4.4.2. Antall

Én eller to.



25.8.2016 Nr. 47/497EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

4.4.3.  Monteringsplan

Ingen særlige krav.

4.4.4. Plassering

4.4.4.1. I  b r e d d e n :

Ingen særlige krav.

4.4.4.2. I  h ø y d e n :

Ikke mindre enn 250 mm og ikke mer enn 1 200 mm over bakken.

4.4.4.3. I  l e n g d e n :

Bak på traktoren.

4.4.5. Geometrisk synlighet

Definert ved vinklene α og β som angitt i nr. 1.9:

α = 15° oppover og 5° nedover,

β = 45° til høyre og venstre dersom det bare er én lykt,

β = 45° utover og 30° innover dersom det er to lykter.

4.4.6. Innstilling

Bakover.

4.4.7. Kan være «sammensatt»

med alle andre baklykter.

4.4.8. Kan ikke være «kombinert»

med andre lykter.

4.4.9. Kan ikke være «gjensidig innbygd»

med andre lykter.

4.4.10. Elektriske forbindelser

Den skal kunne tennes bare når traktoren er satt i revers, og når innretningen som styrer start og stopp av 
motoren, er i en stilling der motoren kan være i gang.

Den skal ikke kunne tennes eller være tent dersom et av vilkårene ovenfor ikke er oppfylt.

4.4.11. Kontrollinnretning

Valgfri.

4.5. Lykt for retningslys

4.5.1. Montering (se tillegg 3)

Obligatorisk. Typene av lykter for retningslys er inndelt i kategorier (1, 2 og 5), og monteringen av dem på 
samme traktor angis på en monteringsplan (A til D).
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Monteringsplan A er tillatt bare for traktorer med en største lengde som ikke overstiger 4,60 m, forutsatt at 
avstanden mellom lysflatenes ytterkanter ikke overstiger 1,60 m.

Monteringsplan B, C og D får anvendelse på alle traktorer.

Ytterligere lykter for retningslys er valgfritt.

4.5.2. Antall

Antall innretninger skal være slik at de kan avgi signaler som er i samsvar med en av monteringsplanene 
i nr. 4.5.3.

4.5.3. Monteringsplan (se tillegg 3)

A — To lykter for retningslys foran (kategori 1)

 — To lykter for retningslys bak (kategori 2)

 Disse lyktene kan være uavhengige, sammensatte eller kombinerte.

B — To lykter for retningslys foran (kategori 1)

 — To lykter for retningslys på siden (kategori 5)

 — To lykter for retningslys bak (kategori 2)

 Lyktene for retningslys foran og på siden kan være uavhengige, sammensatte eller kombinerte.

C — To lykter for retningslys foran (kategori 1)

 — To lykter for retningslys bak (kategori 2)

 — To lykter for retningslys på siden (kategori 5)

D — To lykter for retningslys foran (kategori 1)

 — To lykter for retningslys bak (kategori 2)

4.5.4. Plassering

4.5.4.1. I  b r e d d e n :

Kanten på lysflaten som er lengst fra traktorens midtplan i lengderetningen, skal ikke være mer enn 400 mm 
fra traktorens ytterste utvendige kant.

Den minste avstanden mellom begge lysflatenes indre kanter skal være 500 mm.

Dersom den vertikale avstanden mellom lykten for retningslys bak og lykten for sidemarkeringslys bak 
på samme side er 300 mm eller mindre, skal avstanden mellom traktorens ytterste utvendige kant og 
ytterkanten på lykten for retningslys bak ikke være mer enn 50 mm større enn avstanden mellom traktorens 
ytterste utvendige kant og den utvendige kanten til lykten for sidemarkeringslyset bak på samme side.

Lysflaten for lyktene for retningslys foran skal ikke være mindre enn 40 mm fra lysflaten for lyktene 
for nærlys samt for eventuelle lykter for tåkelys foran. En mindre avstand er tillatt dersom lysstyrken i 
referanseaksen for lykten for retningslys er lik minst 400 cd.

4.5.4.2. I  høyden:

Over bakken:

–  Minst 500 mm for lykter for retningslys i kategori 5

–  Minst 400 mm for lykter for retningslys i kategori 1 og 2
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–  Høyst 1 900 mm for alle kategorier

Dersom traktorens konstruksjon gjør det umulig å overholde denne øvre grensen, kan det høyeste punktet 
på lysflaten være 2 300 mm for lykter for retningslys i kategori 5, kategori 1 og 2 i monteringsplan A, 
kategori 1 og 2 i monteringsplan B og kategori 1 og 2 i monteringsplan D; det høyeste punktet kan være 
2 100 mm for lykter for retningslys i kategori 1 og 2 i de øvrige monteringsplanene.

–  Inntil 4 000 mm for valgfrie lykter for retningslys

4.5.4.3. I  l e n g d e n :

Avstanden mellom referansesenteret til lysflaten for lykten for retningslys på siden (monteringsplan B og C) 
og tverrplanet som avgrenser traktorens største lengde foran, skal ikke være større enn 1 800 mm. Dersom 
traktorens konstruksjon gjør det umulig å overholde minsteverdien for vinklene for den geometriske 
synligheten, kan avstanden økes til 2 600 mm.

4.5.5. Geometrisk synlighet

 Horisontal vinkel

Se tillegg 3.

 Vertikal vinkel

15° over og under horisontalplanet. Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan for lyktene for 
retningslys på siden i monteringsplan B og C reduseres til 10° dersom de er mindre enn 1 500 mm over 
bakken. Det samme gjelder lyktene i kategori 1 i monteringsplan B og D.

4.5.6. Innstilling

Dersom produsenten har fastsatt særlige monteringsspesifikasjoner, skal de følges.

4.5.7. Kan være «sammensatt»

med én eller flere lykter som ikke kan være tildekket.

4.5.8. Kan ikke være «kombinert»

med en annen lykt, med mindre dette er i samsvar med monteringsplanene nevnt i nr. 4.5.3.

4.5.9. Kan være «gjensidig innbygd»

med lykten for parkeringslys, men bare med hensyn til lykter for retningslys i kategori 5.

4.5.10. Elektriske forbindelser

Lyktene for retningslys skal tennes uavhengig av de andre lyktene. Alle lykter for retningslys på én side av 
traktoren skal tennes og slokkes med samme betjeningsinnretning og blinke synkront.

4.5.11. Funksjonskontrollinnretning

Obligatorisk for alle lykter for retningslys som ikke er direkte synlige for føreren. Den kan bestå av et lyd- 
eller lyssignal, eller begge deler.

Dersom det er et lyssignal, skal det være et blinkende lys som i tilfelle funksjonssvikt ved en av lyktene for 
retningslys, unntatt lyktene for retningslys på siden, skal slokke eller være tent kontinuerlig uten å blinke 
eller endre frekvensen vesentlig. Dersom det bare er et lydsignal, skal det kunne høres tydelig og vise en 
markert endring i frekvens i tilfelle funksjonssvikt.

Dersom en traktor er utstyrt for å trekke en tilhenger, skal den være utstyrt med en særlig optisk 
funksjonskontrollinnretning for lyktene for retningslys på tilhengeren, med mindre trekkvognens 
kontrollinnretning gjør det mulig å oppdage feil i en lykt for retningslys i hele det aktuelle vogntoget.
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4.5.12. Andre krav

Blinklyset skal ha en blinkfrekvens på 90 ± 30 ganger i minuttet.

Lyssignalet skal begynne å blinke høyst ett sekund etter at betjeningsinnretningen er aktivert, og slokke 
høyst halvannet sekund etter slik aktivering.

Dersom en traktor er utstyrt for å trekke en tilhenger, skal betjeningsinnretningen for lyktene for retningslys 
på traktoren også aktivere lyktene for retningslys på tilhengeren.

I tilfelle funksjonsfeil, unntatt kortslutning, ved en lykt for retningslys skal de andre lyktene fortsette å 
blinke, men under disse vilkårene kan blinkfrekvensen avvike fra den som er fastsatt.

4.6. Nødsignallys

4.6.1. Montering

Obligatorisk.

4.6.2. Antall ⎫
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎬
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎭

I samsvar med kravene under tilsvarende rubrikker 
under nr. 4.5.

4.6.3. Monteringsplan

4.6.4. Plassering

4.6.4.1. I bredden:

4.6.4.2. I høyden

4.6.4.3. I lengden

4.6.5. Geometrisk synlighet

4.6.6. Innstilling

4.6.7. Kan / kan ikke være «sammensatt»

4.6.8. Kan / kan ikke være «kombinert»

4.6.9. Kan / kan ikke være «gjensidig innbygd»

4.6.10. Elektriske forbindelser

Signalet skal kunne aktiveres ved hjelp av en særlig betjeningsinnretning som sikrer at alle lykter for 
retningslys virker synkront.

4.6.11. Innkoplingskontrollinnretning

Obligatorisk. Blinkende varsellys som kan virke samtidig med kontrollinnretningen(e) nevnt i nr. 4.5.11.

4.6.12. Andre krav

I samsvar med kravene i nr. 4.5.12. Dersom en traktor er utstyrt for å trekke en tilhenger, må 
betjeningsinnretningen for nødsignallyset på trekkvognen også kunne aktivere lyktene for retningslys på 
tilhengeren. Nødsignallyset skal kunne virke selv om motorens start- og stoppinnretning er i en stilling der 
motoren ikke kan være i gang.

4.7. Lykter for stopplys

4.7.1. Montering

Obligatorisk.
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4.7.2. Antall

To.

4.7.3. Monteringsplan

Ingen særlige krav.

4.7.4. Plassering

4.7.4.1. I  b r e d d e n :

Minst 500 mm avstand mellom de to lyktene. Avstanden kan reduseres til 400 mm dersom kjøretøyets 
største bredde er mindre enn 1 400 mm.

4.7.4.2. I  h ø y d e n :

Over bakken: Minst 400 mm, høyst 1 900 mm, eller 2 300 mm dersom karosseriets form gjør det umulig å 
overholde grensen på 1 900 mm.

4.7.4.3. I  l e n g d e n :

Bak på traktoren

4.7.5. Geometrisk synlighet

 Horisonta l  v inke l

45º utover og innover.

 Ver t ika l  v inke l

15º over og under horisontalplanet. Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan reduseres til 10º 
dersom lyktene er mindre enn 1 500 mm over bakken, og til 5º dersom lyktene er mindre enn 750 mm over 
bakken.

4.7.6. Innstilling

Bakover.

4.7.7. Kan være «sammensatt»

med én eller flere andre baklykter.

4.7.8. Kan ikke være «kombinert»

med en annen lykt.

4.7.9. Kan være «gjensidig innbygd»

med lykten for sidemarkeringslys bak eller lykten for parkeringslys.

4.7.10. Elektriske forbindelser

skal tennes når driftsbremsen brukes.

4.7.11. Funksjonskontrollinnretning

Valgfri. Dersom slik finnes, skal den være et ikke blinkende varsellys som tennes i tilfelle funksjonssvikt i 
lyktene for stopplys.

4.7.12. Andre krav

Lysstyrken på lyktene for stopplys skal være betydelig større enn lysstyrken på lyktene for sidemarkeringslys 
bak.
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4.8. Lykt for kjennemerke bak

4.8.1. Montering

Obligatorisk.

4.8.2. Antall ⎫
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎬
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎭

Slik at lykten kan lyse opp stedet der kjennemerket er 
plassert.

4.8.3. Monteringsplan

4.8.4. Plassering

4.8.4.1. I  bredden:

4.8.4.2. I  høyden:

4.8.4.3. I  lengden:

4.8.5. Geometrisk synlighet

4.8.6. Innstilling

4.8.7. Kan være «sammensatt»

med én eller flere andre baklykter.

4.8.8. Kan være «kombinert»

med lykter for sidemarkeringslys bak.

4.8.9. Kan ikke være «gjensidig innbygd»

med en annen lykt.

4.8.10. Elektriske forbindelser

Innretningen skal kunne tennes bare samtidig med lyktene for sidemarkeringslys bak.

4.8.11. Innkoplingskontrollinnretning

Valgfri. Dersom slik finnes, skal dens funksjon ivaretas av kontrollinnretningen som kreves for 
sidemarkeringslysene foran og bak.

4.9. Lykt for sidemarkeringslys foran

4.9.1. Montering

Obligatorisk.

4.9.2. Antall

To eller fire (se nr. 4.2.4.2.2).

4.9.3. Monteringsplan

Ingen særlige krav.

4.9.4. Plassering

4.9.4.1. I  b r e d d e n :

Punktet på lysflaten som er lengst fra traktorens midtplan i lengderetningen, skal ikke være mer enn 400 mm 
fra traktorens ytterste utvendige kant.

Den minste avstanden mellom de to lysflatenes indre kanter skal være 500 mm.
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4.9.4.2. I  høyden:

Over bakken: Minst 400 mm, høyst 1 900 mm, eller 2 300 mm dersom karosseriets form gjør det umulig å 
overholde grensen på 1 900 mm.

4.9.4.3. I  l e n g d e n :

Ingen krav, forutsatt at lyktene er rettet forover, og at vinklene for geometrisk synlighet oppfyller kravene 
i nr. 4.9.5.

4.9.5. Geometrisk synlighet

 Horisonta l  v inke l

For begge lyktene for sidemarkeringslys foran: 10° innover og 80° utover. Vinkelen på 10° innover kan 
likevel unntaksvis reduseres til 5° dersom karosseriets form gjør det umulig å overholde kravet om 10°. 
For traktorer med største bredde som ikke overstiger 1 400 mm, kan denne vinkelen likevel unntaksvis 
reduseres til 3° dersom karosseriets form gjør det umulig å overholde kravet om 10°.

 Vert ika l  v inke l

15° over og under horisontalplanet. Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan reduseres til 10° 
dersom lyktene er mindre enn 1 500 mm over bakken, og til 5° dersom denne høyden er mindre enn 
750 mm.

4.9.6. Innstilling

Forover.

4.9.7. Kan være «sammensatt»

med alle andre lykter foran.

4.9.8. Kan ikke være «kombinert»

med andre lykter.

4.9.9. Kan være «gjensidig innbygd»

med alle andre lykter foran.

4.9.10. Elektriske forbindelser

Ingen særlige krav.

4.9.11. Kontrollinnretning

Obligatorisk. Denne kontrollinnretningen skal ikke blinke. Den kreves ikke dersom lysinnretningen på 
instrumentbordet kan være tent bare samtidig med lyktene for sidemarkeringslys foran.

4.10. Lykter for sidemarkeringslys bak

4.10.1. Montering

Obligatorisk.

4.10.2. Antall

To.

4.10.3. Monteringsplan

Ingen særlige krav.
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4.10.4. Plassering

4.10.4.1. I  b r e d d e n :

Punktet på lysflaten som er lengst fra traktorens midtplan i lengderetningen, skal ikke være mer enn 400 mm 
fra traktorens ytterste utvendige kant.

Avstanden mellom de to lysflatenes indre kanter skal være minst 500 mm. Denne avstanden kan reduseres 
til 400 mm dersom traktorens største bredde er mindre enn 1 400 mm.

4.10.4.2. I  h ø y d e n :

Over bakken: Minst 400 mm, høyst 1 900 mm, eller 2 300 mm dersom karosseriets form gjør det umulig å 
overholde grensen på 1 900 mm.

4.10.4.3. I  l e n g d e n :

Bak på traktoren

4.10.5. Geometrisk synlighet

 Horisonta l  v inke l

For begge lyktene for sidemarkeringslys bak:

— enten 45° innover og 80° utover

— eller 80° innover og 45° utover

 Vert ika l  v inke l

15° over og under horisontalplanet. Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan reduseres til 10° 
dersom lykten er mindre enn 1 500 mm over bakken, og til 5° dersom denne høyden er mindre enn 750 mm.

4.10.6. Innstilling

Bakover.

4.10.7. Kan være «sammensatt»

med alle andre baklykter.

4.10.8. Kan være «kombinert»

med lykt for kjennemerke bak.

4.10.9. Kan være «gjensidig innbygd»

med lykt for stopplys, lykt for tåkelys bak eller lykt for parkeringslys.

4.10.10. Elektriske forbindelser

Ingen særlige krav.

4.10.11. Innkoplingskontrollinnretning

Obligatorisk. Den skal kombineres med innkoplingskontrollinnretningen for lyktene for sidemarkeringslys 
foran.

4.11. Lykt for tåkelys bak

4.11.1. Montering

Valgfri.

4.11.2. Antall

Én eller to.



25.8.2016 Nr. 47/505EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

4.11.3. Monteringsplan

Den skal oppfylle vilkårene for geometrisk synlighet.

4.11.4. Plassering

4.11.4.1. I  b r e d d e n :

Dersom det finnes bare én lykt for tåkelys bak, skal den plasseres på den siden av traktorens midtplan i 
lengderetningen som er motsatt av den kjøreretningen som er fastsatt i registreringsstaten.

I alle tilfeller skal avstanden mellom lykten for tåkelys bak og lykten for stopplys være større enn 100 mm.

4.11.4.2. I  h ø y d e n :

Over bakken: Minst 400 mm, høyst 1 900 mm, eller 2 100 mm dersom karosseriets form gjør det umulig å 
overholde grensen på 1 900 mm.

4.11.4.3. I  l e n g d e n :

Bak på traktoren.

4.11.5. Geometrisk synlighet

 Horisonta l  v inke l

25º innover og utover.

 Vert ika l  v inke l

5° over og under horisontalplanet.

4.11.6. Innstilling

Bakover.

4.11.7. Kan være «sammensatt»

med alle andre baklykter.

4.11.8. Kan ikke være «kombinert»

med andre lykter.

4.11.9. Kan være «gjensidig innbygd»

med lyktene for sidemarkeringslys bak eller lykten for parkeringslys.

4.11.10. Elektriske forbindelser

Skal kunne tennes bare når lyktene for nærlys eller lyktene for tåkelys foran er tent.

Dersom det finnes lykter for tåkelys foran, skal det være mulig å slokke lykten for tåkelys bak uavhengig 
av lyktene for tåkelys foran.

4.11.11. Innkoplingskontrollinnretning

Obligatorisk. Et uavhengig varsellys med konstant lysstyrke.

4.12. Lykt for parkeringslys

4.12.1. Montering

Valgfri.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 47/506 25.8.2016

4.12.2. Antall

Avhengig av monteringsplanen.

4.12.3. Monteringsplan

— enten to lykter foran og to lykter bak

— eller én lykt på hver side

4.12.4. Plassering

4.12.4.1. I  b r e d d e n :

Punktet på lysflaten som er lengst fra traktorens midtplan i lengderetningen, skal ikke være mer enn 
400 mm fra traktorens ytterste utvendige kant. Dersom det er montert to lykter, skal lyktene være plassert 
på traktorens sider.

4.12.4.2. I  h ø y d e n :

Over bakken: Minst 400 mm, høyst 1 900 mm, eller 2 100 mm dersom karosseriets form gjør det umulig å 
overholde grensen på 1 900 mm.

4.12.4.3. I  l e n g d e n :

Ingen særlige krav.

4.12.5. Geometrisk synlighet

 Horisonta l  v inke l

45° utover, forover og bakover.

 Vert ika l  v inke l

15° over og under horisontalplanet. Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan reduseres til 10° 
dersom lyktene er mindre enn 1 500 mm over bakken, og til 5 dersom denne høyden er mindre enn 750 mm.

4.12.6. Innstilling

Slik at lyktene oppfyller kravene til synlighet forover og bakover.

4.12.7. Kan være «sammensatt»

med alle andre lykter.

4.12.8. Kan ikke være «kombinert»

med andre lykter.

4.12.9. Kan være «gjensidig innbygd»

— foran: med lyktene for sidemarkeringslys foran, lyktene for nærlys, lyktene for fjernlys og lyktene for 
tåkelys foran,

— bak: med lyktene for sidemarkeringslys, lyktene for stopplys og lyktene for tåkelys bak,

— med lyktene for retningslys i kategori 5.

4.12.10. Elektriske forbindelser

Den elektriske forbindelsen må gjøre det mulig å tenne lykten(e) for parkeringslys på samme side av 
traktoren uten at andre lykter tennes.

4.12.11. Kontrollinnretning

Valgfri. Dersom slik finnes, skal den ikke kunne forveksles med kontrollinnretningen for 
sidemarkeringslysene.
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4.12.12. Andre krav

Funksjonen til denne lykten kan sikres også ved at lyktene for sidemarkeringslys foran og bak på samme 
side av traktoren tennes samtidig.

4.13. Lykt for toppmarkeringslys

4.13.1. Montering

Valgfri på traktorer med en bredde på mer enn 2,10 m.

Forbudt på alle andre traktorer.

4.13.2. Antall

To synlige forfra og to synlige bakfra.

4.13.3. Monteringsplan

Ingen særlige krav.

4.13.4. Plassering

4.13.4.1. I  b r e d d e n :

Så nær traktorens ytterste utvendige kant som mulig.

4.13.4.2. I  h ø y d e n :

I den største høyden som er forenlig med kravene til lyktenes plassering i bredden og til dere symmetri.

4.13.4.3. I  l e n g d e n :

Ingen særlige krav.

4.13.5. Geometrisk synlighet

 Horisonta l  v inke l

80° utover.

 Vert ika l  v inke l

5° over og 20° under horisontalplanet.

4.13.6. Innstilling

Slik at lyktene oppfyller kravene til synlighet forover og bakover.

4.13.7. Kan ikke være «sammensatt» ⎫
⎟
⎟
⎬
⎟
⎟
⎭

med andre lykter, unntatt i tilfellet nevnt i nr. 4.2.4.2.2.
4.13.8. Kan ikke være «kombinert»

4.13.9. Kan ikke være «gjensidig innbygd»

4.13.10. Elektriske forbindelser

Ingen særlige krav.
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4.13.11. Kontrollinnretning

Valgfri.

4.13.12. Andre krav

Med forbehold for at alle andre krav er oppfylt, kan den lykten som er synlig forfra, og den som er synlig 
bakfra på samme side av traktoren, kombineres i én innretning.

Plasseringen av en lykt for toppmarkeringslys i forhold til en tilsvarende lykt for sidemarkeringslys skal 
være slik at avstanden mellom projeksjonene på et vertikalt tverrplan av de punktene som er nærmest de to 
lyktenes lysflater, ikke er mindre enn 200 mm.

4.14. Refleksinnretning bak, ikke-trekantet

4.14.1. Montering

Obligatorisk.

4.14.2. Antall

To eller fire (se nr. 4.14.5.2).

4.14.3. Monteringsplan

Ingen særlige krav.

4.14.4. Plassering

4.14.4.1. I  b r e d d e n :

Punktet på lysflaten som er lengst fra traktorens midtplan i lengderetningen, skal være høyst 400 mm fra 
traktorens ytterste utvendige kant.

Avstand mellom refleksinnretningenes indre kanter: minst 600 mm. Avstanden kan reduseres til 400 mm 
dersom traktorens største bredde er mindre enn 1 300 mm.

4.14.4.2. I  h ø y d e n :

Over bakken: Minst 400 mm, høyst 900 mm. Den øvre grensen kan økes til 1 200 mm dersom det ikke er 
mulig å overholde høyden på 900 mm uten å bruke monteringsdeler som lett kan skades eller bøyes.

4.14.4.3. I  l e n g d e n :

Ingen særlige krav.

4.14.5. Geometrisk synlighet

4.14.5.1. Hor isonta l  v inke l

30º innover og utover.

Ver t ika l  v inke l

15° over og under horisontalplanet. Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan reduseres til 5° 
dersom lyktens høyde er mindre enn 750 mm over bakken.

4.14.5.2.  Dersom det ikke er mulig å overholde kravene til plassering og synlighet nevnt ovenfor, kan det monteres 
fire refleksinnretninger etter følgende monteringsanvisninger:

4.14.5.2.1.  To refleksinnretninger skal ha en høyde på høyst 900 mm over bakken, ha en avstand mellom de indre 
kantene på minst 400 mm og en vertikal synlighetsvinkel over horisontalplanet på 15°.
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4.14.5.2.2.  De øvrige to skal ha en høyde på høyst 2 300 mm over bakken og være i samsvar med kravene i nr. 4.14.4.1 
og 4.14.5.1.

4.14.6. Innstilling

Bakover.

4.14.7. Kan være «sammensatt»

med alle andre lykter.

4.14.8. Andre krav

Refleksinnretningens lysflate kan ha deler som er felles med andre lykter montert bak.

4.15. Lykt for arbeidslys

4.15.1. Montering

Valgfri.

4.15.2. Antall

Ingen særlige krav.

4.15.3. Monteringsplan ⎫
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎬
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎭

Ingen særlige krav.

4.15.4. Plassering

4.15.4.1. I  b redden

4.15.4.2. I  høyden

4.15.4.3. I  l engden

4.15.5. Geometrisk synlighet

4.15.6. Innstilling

4.15.7. Kan være «sammensatt» ⎫
⎟
⎬
⎟
⎭

med en annen lykt.4.15.8 Kan ikke være «kombinert»

4.15.9. Kan ikke være «gjensidig innbygd»

4.15.10. Elektriske forbindelser

Denne lykten skal kunne tennes uavhengig av de øvrige lyktene, ettersom den ikke brukes til å opplyse 
veien eller til å gi signal i trafikken.

4.15.11. Kontrollinnretning

Valgfri.

5.  PRODUKSJONSSAMSVAR

5.1.   Alle serieproduserte traktorer skal være i samsvar med den typegodkjente traktortypen med hensyn til 
montering av lys- og lyssignalinnretninger og deres egenskaper som fastsatt i dette direktiv.

________
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Tillegg 1

 

FORKLARING

1.2 — Lysflate

2 — Referanseakse

3 — Referansesentrum

4 — Geometrisk synlighet

5 — Avstand mellom lykter

6 — Lysende overflate

7 — Nytteflate

8 — Synlig lysflate

↔ — Geometrisk synlighet i retningene 4' og 4''

__________
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Tillegg 2

Figur 1

Figur 2

________

Synlighetsprøvingen skal utføres ved største sporvidde.

So
ne

 1

Synligheten av rødt lys forover

Synligheten av hvitt lys 

bakover

Sone 2
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Tillegg 3

Lykt for retningslys: Geometrisk synlighet

___________

Monteringsplan D

Monteringsplan C

Monteringsplan B

Monteringsplan A

Verdien 10° innover for vinkelen for synlighet for lykter 
for retningslys foran kan reduseres til 3° for traktorer 
med en største bredde som ikke overstiger 1 400 mm.

Verdien 5° for dødvinkelen for synligheten bakover for 
lykten for retningslys på siden er en øvre grenseverdi. 
Verdien kan økes til 10° når det ikke er mulig å 
overholde grensen på 5°.

Verdien 5° for dødvinkelen for synligheten bakover for 
lykten for retningslys på siden er en øvre grenseverdi. 
Verdien kan økes til 10° når det ikke er mulig å 
overholde grensen på 5°.

Kategori 1

Kategori 1

Kategori 1

Kategori 1 Kategori 2

Kategori 2

Kategori 2

Kategori 2

Kategori 5

Kategori 5
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VEDLEGG II

MØNSTER

Myndighetens navn

VEDLEGG TIL EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENTET FOR EN TRAKTORTYPE MED HENSYN TIL 
MONTERING AV LYS- OG LYSSIGNALINNRETNINGER

Artikkel 4 nr. 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF av 26. mai 2003 om typegodkjenning av jordbruks- eller 
skogbrukstraktorer, tilhengere og utskiftbare trukne maskiner, samt deres systemer, deler og tekniske enheter

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

1.  Merke (handelsnavn):  ..............................................................................................................................................

2.  Kjøretøytype og handelsbetegnelse:  ........................................................................................................................

3.  Produsentens navn og adresse:  .................................................................................................................................

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

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

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

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

5.  Lysinnretninger montert på traktoren som er framstilt for prøving(1):  ....................................................................

5.1.  Lykter for fjernlys: ja/nei(2)

5.2.  Lykter for nærlys: ja/nei(2)

5.3.  Lykter for tåkelys foran: ja/nei(2)

5.4.  Lykter for ryggelys: ja/nei(2)

5.5.  Lykter for retningslys foran: ja/nei(2)

5.6.  Lykter for retningslys bak: ja/nei(2)

5.7.  Lykter for retningslys på siden: ja/nei(2)

5.8.  Nødsignallys: ja/nei(2)

5.9.  Lykter for stopplys: ja/nei(2)

5.10.  Lykt for kjennemerke bak: ja/nei(2)

5.11.  Lykter for sidemarkeringslys foran: ja/nei(2)

5.12.  Lykter for sidemarkeringslys bak: ja/nei(2)

5.13.  Lykter for tåkelys bak: ja/nei(2)

5.14.  Lykter for parkeringslys: ja/nei(2)

5.15.  Lykter for toppmarkeringslys: ja/nei(2)

5.16.  Refleksinnretninger bak, ikke-trekantede: ja/nei(2)

5.17.  Lykt for arbeidslys: ja/nei(2)



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 47/514 25.8.2016

6.  Tilsvarende lykter: ja/nei(2) (se nr. 15)

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

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

7.  Traktoren framstilt for godkjenning den:

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

8.  Teknisk instans som har foretatt EF-typegodkjenningsprøvingene:

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

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

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

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

11.  EF-typegodkjenning med hensyn til montering av lys- og lyssignalinnretninger er innvilget/avslått(2)

12.  Sted:  .........................................................................................................................................................................

13.  Dato:  .........................................................................................................................................................................

14.  Underskrift:

15.  Følgende dokument(er), som er påført typegodkjenningsnummeret angitt ovenfor, er vedlagt dette 
typegodkjenningsdokumentet: … liste(r) over innretninger som er fastsatt av produsenten, og som skal utgjøre 
lys- og lyssignalutstyret; for hver innretning er produsentens merke og typegodkjenningsmerke angitt.

 Denne/disse listen(e) omfatter en fortegnelse over tilsvarende lykter(2)

16.  Merknader:

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

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

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

______
(1) Vedlegg oversiktsplanen for traktoren, som nevnt i nr. 2.2.3 i vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv [2009/61/EF] av 13. 

juli 2009 om montering av lys- og lyssignalinnretninger på jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul.
(2) Stryk det som ikke passer.
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VEDLEGG III

DEL A

Opphevet direktiv med liste over senere endringer

(nevnt i artikkel 7)

Rådsdirektiv 78/933/EØF

(EFT L 325 av 20.11.1978, s. 16)

Rådsdirektiv 82/890/EØF
(EFT L 378 av 31.12.1982, s. 45)

Bare henvisningene i artikkel 1 nr. 1 i direktiv 78/933/
EØF

Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/54/EF
(EFT L 277 av 10.10.1997, s. 24)

Bare henvisningene i artikkel 1 nr. 1 i direktiv 78/933/
EØF

Kommisjonsdirektiv 1999/56/EF
(EFT L 146 av 11.6.1999, s. 31)

Kommisjonsdirektiv 2006/26/EF
(EFT L 65 av 7.3.2006, s. 22)

Bare henvisningene i artikkel 3 i og vedlegg III til 
direktiv 78/933/EØF

DEL B

Frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning og anvendelse

(nevnt i artikkel 7)

Direktiv Frist for innarbeiding Anvendelsesdato

78/933/EØF 25. april 1980 —

82/890/EØF 22. juni 1984 —

97/54/EF 22. september 1998 23. september 1998

1999/56/EF 30. juni 2000(1) —

2006/26/EF 31. desember 2006(2) —

(1) Følgende gjelder i samsvar med artikkel 2 i direktiv 1999/56/EF:
«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.»
(2) Følgende gjelder i samsvar med artikkel 5 i direktiv 2006/26/EF:

«1.  Med virkning fra 1. januar 2007 skal medlemsstatene, for kjøretøyer som oppfyller kravene fastsatt i direktiv 74/151/EØF, 
78/933/EØF, 77/311/EØF og 89/173/EØF, som endret ved dette direktiv, av årsaker som gjelder formålet med det direktiv som er 
berørt, ikke:
a)  nekte å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning,
b)  forby at et slikt kjøretøy registreres, selges eller tas i bruk.
2.  Med virkning fra 1. juli 2007, med hensyn til kjøretøyer som ikke oppfyller kravene fastsatt i direktiv 74/151/EØF, 78/933/
EØF, 77/311/EØF og 89/173/EØF, som endret ved dette direktiv, av årsaker som gjelder formålet med det direktiv som er berørt:
a)  skal medlemsstatene ikke lenger gi EF-typegodkjenning,
b)  kan medlemsstatene nekte å gi nasjonal typegodkjenning.
3.  Med virkning fra 1. juli 2009, med hensyn til kjøretøyer som ikke oppfyller kravene fastsatt i direktiv 74/151/EØF, 78/933/

EØF, 77/311/EØF og 89/173/EØF, som endret ved dette direktiv, av årsaker som gjelder formålet med det direktiv som er 
berørt:

a)  skal medlemsstatene anse samsvarssertifikater som følger nye kjøretøyer i samsvar med bestemmelsene i direktiv 2003/37/EF, 
for ikke lenger å være gyldige i henhold til artikkel 7 nr. 1 i nevnte direktiv,

b)  kan medlemsstatene nekte at nye kjøretøyer registreres, selges eller tas i bruk.»
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VEDLEGG IV

Sammenligningstabell

Direktiv 78/933/EØF Direktiv 2006/26/EF Dette direktiv

Artikkel 1 Artikkel 1

Artikkel 2 —

— Artikkel 5 Artikkel 2

Artikkel 3-5 Artikkel 3-5

Artikkel 6 —

Artikkel 7 nr. 1 —

Artikkel 7 nr. 2 Artikkel 6

— Artikkel 7

— Artikkel 8

Artikkel 8 Artikkel 9

Vedlegg I Vedlegg I

Vedlegg II Vedlegg II

— Vedlegg III

— Vedlegg IV


