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maskiner, samt deres systemer, deler og tekniske 
enheter(5), og fastsetter tekniske krav til utforming og 
konstruksjon av jordbruks- eller skogbrukstraktorer 
med hensyn til blant annet største tillatte totalmasse, 
plassering og montering av bakre kjennemerke, tanker for 
flytende drivstoff, ballast, signalhorn, tillatt lydnivå og 
eksosanlegg (lyddemper). Hensikten med disse tekniske 
kravene er å oppnå en tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning for at EF-typegodkjenningsrutinen 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 VII 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.

i nr. 1, som er utstyrt med luftfylte dekk og har en høyeste 
konstruksjonshastighet på mellom 6 og 40 km/t.

(5) EUT L 171 av 9.7.2003, s. 1.

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 74/151/EØF av 4. mars 1974 om tilnærming 
av medlemsstatenes lovgivning om visse deler av og 
egenskaper ved jordbruks- og skogbrukstraktorer med 
hjul(3) er blitt vesentlig endret flere ganger(4). Av 
klarhetshensyn og av praktiske årsaker bør direktivet 
konsolideres.

2) Direktiv 74/151/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 214 av 19.8.2009, s. 23, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 63/2010 av 11. juni 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 49 av 16.9.2010, s. 9.

(1) EUT C 161 av 13.7.2007, s. 36.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 19. juni 2007 (EUT C 146 E av 12.6.2008, 

s. 74) og rådsbeslutning av 22. juni 2009.
(3) EFT L 84 av 28.3.1974, s. 25.
(4) Se vedlegg VII del A.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/63/EF

av 13. juli 2009

om visse deler av og egenskaper ved jordbruks- eller skogbrukstraktorer med hjul

(kodifisert utgave)(*)

 2015/EØS/29/15
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Artikkel 2

1.  Medlemsstatene kan ikke nekte å gi EF-typegodkjenning 
eller nasjonal typegodkjenning for en traktortype med 
begrunnelse i følgende deler og egenskaper, dersom disse 
oppfyller kravene i vedlegg I-VI:

— største tillatte totalmasse,

— plassering og montering av bakre kjennemerke,

— drivstofftanker,

— ballast,

— signalhorn,

— tillatt lydnivå og eksosanlegg (lyddemper).

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 registrering eller forby salg, 
ibruktaking eller bruk av traktorer med begrunnelse i de delene 
og egenskapene som er oppført i artikkel 2 nr. 1, dersom disse 
oppfyller kravene i vedlegg I-VI.

Artikkel 4

De endringene som er nødvendige for å tilpasse kravene i 
vedlegg I-VI til den tekniske utviklingen, bortsett fra dem som 
er oppført i nr. 1.1 og 1.4.1.2 i vedlegg VI, skal vedtas etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 20 nr. 3 i direktiv 2003/37/
EF.

Artikkel 5

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

Artikkel 6

Direktiv 74/151/EØF, endret ved direktivene oppført i 
vedlegg VII 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 VII 
del B.

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

Artikkel 7

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 8

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

STØRSTE TILLATTE TOTALMASSE

1.  Største teknisk tillatte totalmasse oppgitt av produsenten, skal godkjennes av vedkommende myndighet som 
største tillatte totalmasse forutsatt at:

1.1.  resultatene fra prøvinger foretatt av nevnte myndighet, særlig når det gjelder bremsing og styring, er 
tilfredsstillende,

1.2. største tillatte totalmasse og største tillatte masse per aksel, avhengig av kjøretøygruppe, ikke overstiger verdiene 
angitt i tabell 1.

Tabell 1

Største tillatte totalmasse og største tillatte masse per aksel per kjøretøygruppe

Kjøretøy gruppe Antall aksler
Største tillatte 

totalmasse
(t)

Største tillatte masse per aksel

Drivaksel
(t)

Aksel som ikke er 
drivaksel

(t)

T1, T2, T4.1 2 18 (lastet) 11,5 10

3 24 (lastet) 11,5 10

T3 2 eller 3 0,6 (uten last) (a) (a)

T4.3 2, 3 eller 4 10 (lastet) (a) (a)

(a) Det er ikke nødvendig å fastsette tillatte aksellaster for kjøretøygruppe T3 og T4.3, da deres største tillatte totalmasse og/eller 
egenmasse er begrenset per definisjon.

2.  Den massen som hjulene på forakselen påfører veien, skal ikke være mindre enn 20 % av traktorens egenmasse, 
uansett hvor mye last traktoren har.

___________
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VEDLEGG II

1. FORM OG MÅL PÅ PLASSERINGSSTED FOR BAKRE KJENNEMERKE

— lengde: 255 eller 520 mm,

— bredde: 165 eller 120 mm.

 Ved valg av mål skal det tas hensyn til de målene som gjelder i den medlemsstaten der kjøretøyet skal brukes.

2. PLASSERINGSSTED OG MONTERING AV KJENNEMERKE

 Plasseringsstedet skal være slik at etter korrekt montering, skal kjennemerket ha følgende egenskaper:

2.1. Kjennemerkets plassering i forhold til kjøretøyets bredde

 Kjennemerkets midtpunkt skal ikke plasseres til høyre for traktorens symmetriplan.

 Kjennemerkets venstre kant skal ikke plasseres til venstre for vertikalplanet som er parallelt med traktorens 
symmetriplan, og som berører traktoren der denne er bredest.

2.2. Kjennemerkets plassering i forhold til traktorens langsgående symmetriplan

 Kjennemerket skal stå vinkelrett eller tilnærmet vinkelrett på traktorens langsgående symmetriplan.

2.3. Kjennemerkets plassering i forhold til vertikalplanet

 Kjennemerket skal være vertikalt med en toleranse på 5°. Dersom formen på traktoren krever det, kan det 
imidlertid ha en vertikal helling:

2.3.1. på høyst 30° når overflaten med registreringsnummer vender oppover, forutsatt at kjennemerkets øvre kant ikke 
er plassert mer enn 1,2 meter over bakken,

2.3.2. på høyst 15° når overflaten med registreringsnummer vender nedover, forutsatt at kjennemerkets øvre kant er 
plassert mer enn 1,2 meter over bakken.

2.4. Kjennemerkets høyde over bakken

 Avstanden mellom bakken og kjennemerkets nedre kant skal ikke være mindre enn 0,3 meter, og avstanden 
mellom bakken og kjennemerkets øvre kant skal ikke være større enn 4 meter.

2.5. Bestemmelse av kjennemerkets avstand til bakken

 Avstandene oppgitt i nr. 2.3 og 2.4, skal måles på ulastet traktor.

_____________
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VEDLEGG III

TANKER FOR FLYTENDE DRIVSTOFF

1.  Drivstofftanker skal være laget slik at de er korrosjonsbestandige. De skal bestå de tetthetsprøvingene som utføres 
av produsenten, ved et trykk som tilsvarer det dobbelte av driftstrykket, men som ikke under noen omstendighet er 
under 0,3 bar. Overtrykk eller trykk som overskrider driftstrykket, skal reguleres automatisk ved hjelp av passende 
innretninger (luftventiler, sikkerhetsventiler osv.). Luftventilene skal være utformet slik at de forebygger brannfare. 
Drivstoffet skal ikke kunne slippe ut gjennom lokket på drivstofftanken eller gjennom de innretningene som skal 
regulere overtrykk, selv om tanken er veltet helt rundt; det kan godtas at drivstoffet drypper ut.

2.  Drivstofftanker skal være montert slik at de er beskyttet mot virkningene av støt foran eller bak på traktoren; det 
skal ikke være framskutte deler, skarpe kanter eller lignende i nærheten av drivstofftankene.

___________

VEDLEGG IV

BALLAST

Dersom en traktor må utstyres med ballast for å oppfylle de andre kravene til EF-godkjenning, skal denne ballasten være 

og en erklæring om ballastens masse i kg med en nøyaktighet på ± 5 %. Frontballast som er konstruert for hyppig av- og 
påmontering, skal ha en sikkerhetsavstand på minst 25 mm ved håndtakene. Ballast skal være festet slik at den ikke 
utilsiktet kan løsne (for eksempel om traktoren skulle velte).

___________
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VEDLEGG V

SIGNALHORN

1.  Signalhornet skal være utstyrt med EF-typegodkjenningsmerket fastsatt i rådsdirektiv 70/388/EØF av 27. juli 
1970 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om signalhorn for motorvogner(6).

2. Signalhornets egenskaper når det er montert på traktoren

2.1.  Lydprøving

 Når en traktor er typegodkjent, skal egenskapene til signalhornet montert i denne traktortypen, prøves på følgende 
måte:

2.1.1.  Lydtrykknivået på hornet når det er montert i traktoren, skal måles i et punkt 7 meter foran traktoren på en så 
åpen og plan plass som mulig. Traktorens motor skal ikke være i gang. Effektiv spenning skal være som fastsatt 
i nr. 1.2.1 i vedlegg I til direktiv 70/388/EØF.

2.1.2.  Målingene skal gjøres med veiekurve «A» i IEC-standarden (Den internasjonale elektrotekniske 
standardiseringsorganisasjon).

2.1.3.  Høyeste lydtrykknivå skal bestemmes i en høyde på mellom 0,5 og 1,5 meter over bakken.

2.1.4.  Høyeste lydtrykknivå skal være minst 93 dB(A) og høyst 112 dB(A).

___________

(6) EFT L 176 av 10.8.1970, s. 12.
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VEDLEGG VI

1. TILLATT LYDNIVÅ

1.1. Grenseverdier

 Lydnivået i traktorer nevnt i artikkel 1 i dette direktiv, målt i samsvar med kravene i dette vedlegg, skal 
ikke overskride følgende nivåer:

– 89 dB(A) for traktorer med egenvekt over 1,5 tonn,

– 85 dB(A) for traktorer med egenvekt på høyst 1,5 tonn,

1.2. Måleinstrumenter

 Traktorstøy skal måles ved hjelp av en lydmåler av den typen som er beskrevet i publikasjon nr. 179, 
1. utgave (1965) fra Den internasjonale elektrotekniske standardiseringsorganisasjon.

1.3. Forhold under måling

 Målingene skal utføres på en ulastet traktor i frie omgivelser med så lite støy som mulig (omgivelses- og 
vindstøy skal være minst 10 dB (A) under den støyen som måles).

 Målestedet kan for eksempel være en åpen plass med en radius på 50 meter der den midterste delen, en 
radius på minst 20 meter, skal være tilnærmet horisontal; plassen kan ha et dekke av betong, asfalt eller 
lignende materiale, og den skal ikke være dekket av løs snø, høyt gress, løs jord eller aske.

gjelder bare for måling av støy fra traktorer i bevegelse.

skal oppholde seg i nærheten av traktoren eller mikrofonen, fordi tilskuere i nærheten av traktoren eller 
mikrofonen kan påvirke avlesningene på måleapparatet. Kraftige utslag på viseren som helt tydelig ikke 
har noen forbindelse med det generelle lydnivået, skal ikke tas i betraktning under avlesingen.

1.4. Målemetode

1.4.1.  Støymålinger av traktorer i bevegelse (for typegodkjenning).

 Det skal utføres minst to målinger på hver side av traktoren. Det kan foretas foreløpige målinger med tanke 
på innstilling av måleapparatet, men disse målingene skal ikke tas i betraktning.

 Mikrofonen skal plasseres 1,2 meter over bakken og 7,5 meter fra traktorens midtlinje CC, målt langs 

angitt nedenfor. Så trykkes gasspedalen helt ned så fort som mulig og holdes i denne stillingen til traktorens 
bakpart(1

 Det høyeste lydnivået som ble målt, skal registreres som resultat.

1.4.1.1. Under prøvingen skal hastigheten være ¾ av høyeste hastighet som kan oppnås på høyeste gir, beregnet 
ved bruk på vei.

1.4.1.2.  Tolking av resultatene

1.4.1.2.1.  For å ta hensyn til unøyaktigheter ved måleapparatene, skal resultatet for hver måling bestemmes ved at 
1 dB(A) trekkes fra måleresultatet.

1.4.1.2.2. Målingene skal anses gyldige dersom forskjellen mellom to påfølgende målinger på samme side av 
traktoren ikke overskrider 2 dB(A).

1.4.1.2.3. Det høyeste lydnivået som er målt, skal utgjøre prøvingsresultatet. Dersom denne verdien er 1 dB(A) 
høyere enn det høyeste tillatte lydnivået for den gruppen traktorer som prøves, skal det foretas to nye 

grensene.
_______________
(1) 
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Målepunkter for traktorer i bevegelse

Figur 1

1.4.2.  Støymåling på stillestående traktorer (ikke for typegodkjenning, men skal registreres).

1.4.2.1.  Plassering av lydmåler

  Mikrofonen skal plasseres 1,2 meter over bakken.

1.4.2.2.  Antall målinger

  Det skal utføres minst to målinger.

1.4.2.3.  Prøvingsforhold for traktor

  En traktormotor uten turtallsregulator skal gå på ¾ av det turtallet der motoren ifølge produsenten 
har størst effekt. Motorens turtall skal måles ved hjelp av et uavhengig instrument, som for eksempel 
et rulledynamometer eller en turteller. Dersom motoren er utstyrt med en turtallsregulator som hindrer 
motoren i å overstige det turtallet som gir størst effekt, skal den gå med det høyeste turtallet som regulatoren 
tillater.

 Motoren skal ha normal arbeidstemperatur før målingene begynner.
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1.4.2.4.  Tolking av resultatene

 Samtlige lydnivåer som er avlest og registrert, skal føres i rapporten.

 Den metoden som er brukt til å beregne motoreffekten, skal også angis der det er mulig. Traktorens last 
skal også angis.

 Målingene skal anses gyldige dersom forskjellen mellom to påfølgende målinger på samme side av 
traktoren ikke overskrider 2 dB(A).

 Den høyeste verdien som ble målt, skal registreres som resultat.

Målepunkter for stillestående traktorer

Figur 2

2.  EKSOSANLEGG (LYDDEMPER)

2.1.  Dersom traktoren er utstyrt med en innretning som skal dempe eksosstøyen (lyddemper), skal kravene i 

 Eksosrøret skal være plassert slik at eksosen ikke kan trenge inn i førerhuset.

2.2.  En tegning av eksosanlegget skal være vedlagt traktorens typegodkjenningsdokument.

2.3.  Lyddemperen skal være merket med merke- og typebetegnelse som skal være lett å lese og ikke kan slettes.

levetid,

____________
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VEDLEGG VII

DEL A

Opphevet direktiv med endringer

(nevnt i artikkel 6)

Rådsdirektiv 74/151/EØF 
(EFT L 84 av 28.3.1974, s. 25)

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

Bare når det gjelder henvisningene til direktiv 74/151/
EØF i artikkel 1 nr. 1 

 Kommisjonsdirektiv 88/410/EØF 
(EFT L 200 av 26.7.1988, s. 27)

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

Bare når det gjelder henvisningene til direktiv 74/151/
EØF i artikkel 1 første strekpunkt 

 Kommisjonsdirektiv 98/38/EF 
(EFT L 170 av 16.6.1998, s. 13)

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

Bare artikkel 1

DEL B

Oversikt over tidsfrister for innarbeiding i nasjonal lovgivning og anvendelse

(nevnt i artikkel 6)

Direktiv Tidsfrist for innarbeiding Anvendelsesdato

74/151/EØF 8. september 1975 —

82/890/EØF 22. juni 1984 —

88/410/EØF 30. september 1988(1) —

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

98/38/EF 30. april 1999(2) —

2006/26/EF 31. desember 2006(3) —

(1) I samsvar med artikkel 2 nr. 1 i direktiv 88/410/EØF:
 «1.  Fra 1. oktober 1988 kan medlemsstatene ikke:

– for en traktortype nekte å gi EØF-typegodkjenning, å utstede dokumentet omtalt i artikkel 10 nr. 1 siste strekpunkt i 
direktiv 74/150/EØF, eller å innvilge nasjonal typegodkjenning, eller

– forby at en traktor tas i bruk,
 dersom drivstofftanker, ballast og tillatte lydnivåer på traktortypen eller traktorene etterkommer bestemmelsene i dette direktiv.
 2.  Fra 1. oktober 1989 kan medlemsstatene:

– ikke lenger utstede dokumentet omtalt i artikkel 10 nr. 1 siste strekpunkt i direktiv 74/150/EØF for en traktortype som har 
drivstofftanker, ballast og tillatte lydnivåer som ikke oppfyller bestemmelsene i dette direktiv,

– nekte å gi nasjonal typegodkjenning for en traktortype dersom drivstofftanker, ballast og tillatte lydnivåer ikke oppfyller 
bestemmelsene i dette direktiv.»

(2) I samsvar med artikkel 2 i direktiv 98/38/EF:
 «1.  Frå 1. mai 1999 kan medlemsstatane ikkje

– nekte, med omsyn til ein traktortype, å gje EF-typegodkjenning, å utferde det dokumentet som er nemnt i artikkel 10 nr. 1 siste 
strekpunktet i direktiv 74/150/EØF, eller å gje nasjonal typegodkjenning eller

– forby ibruktaking av traktorar
 dersom traktorane stettar krava i direktiv 74/151/EØF, slik det er endra ved dette direktivet.
2.  Frå 1. oktober 1999 kan medlemsstatane
– ikkje lenger utferde det dokumentet som er nemnt i artikkel 10 nr. 1 siste strekpunktet i direktiv 74/150/EØF, for ein traktortype 

som ikkje stettar krava i direktiv 74/151/EØF, slik det er endra ved dette direktivet,
– nekte å gje nasjonal typegodkjenning til ein traktortype som ikkje stettar krava i direktiv 74/151/EØF, slik det er endra ved dette 

direktivet.»
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(3) 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:

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.»

VEDLEGG VIII

Sammenligningstabell

Direktiv 74/151/EØF Direktiv 2006/26/EF Dette direktiv

Artikkel 1 Artikkel 1

Artikkel 2 nr. 1 Artikkel 2 nr. 1

Artikkel 5 nr. 2 Artikkel 2 nr. 2

Artikkel 5 nr. 3 Artikkel 2 nr. 3

Artikkel 3 Artikkel 3

Artikkel 4 Artikkel 4

Artikkel 5 nr. 1 —

Artikkel 5 nr. 2 Artikkel 5

— Artikkel 6

— Artikkel 7

Artikkel 6 Artikkel 8

Vedlegg I-VI Vedlegg I-VI

— Vedlegg VII

— Vedlegg VIII


