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konstruksjon av jordbruks- eller skogbrukstraktorer med 
hjul med hensyn til styreinnretninger. Disse tekniske 
kravene gjelder tilnærmingen 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- 
eller 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 når det gjelder fristene for innarbeiding i 
nasjonal lovgivning og anvendelse av direktivene angitt i 
vedlegg II 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.

Artikkel 2

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 styreinnretning, dersom 
denne oppfyller kravene i vedlegg I.

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.

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 75/321/EØF av 20. mai 1975 om tilnærming 
av medlemsstatenes lovgivning om styreinnretninger 
for jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul(3) er blitt 
vesentlig endret flere ganger(4). Av klarhetshensyn og av 
praktiske årsaker bør direktivet konsolideres.

2) Direktiv 75/321/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 
maskiner, samt deres systemer, deler og tekniske 
enheter(5), og fastsetter tekniske krav til utforming og 

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 201 av 1.8.2009, s. 11, 
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. 38.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 19. juni 2007 (EUT C 146 E av 12.6.2008, 

s. 73) og rådsbeslutning av 22. juni 2009.
(3) EFT L 147 av 9.6.1975, s. 24.
(4) Se vedlegg II del A.
(5) EUT L 171 av 9.7.2003, s. 1.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/66/EF

av 13. juli 2009

om styreinnretninger for jordbruks- eller skogbrukstraktorer med hjul

(kodifisert utgave)(*)

 2015/EØS/29/16
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Medlemsstatene kan nekte å gi nasjonal typegodkjenning for 
en traktortype som ikke oppfyller kravene i dette direktiv.

Artikkel 3

Medlemsstatene kan ikke nekte registrering eller forby salg, 
førstegangs ibruktaking eller bruk av traktorer med begrunnelse 
i styreinnretningen, dersom denne oppfyller kravene i vedlegg I.

Artikkel 4

De endringene som er nødvendige for å tilpasse kravene 
i vedlegg I til den tekniske utviklingen, 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 75/321/EØF, endret ved direktivene oppført i 
vedlegg II 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 II 
del B.

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

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

1.  DEFINISJONER

1.1. Styreinnretning

 Med «styreinnretning» menes den komplette innretningen som har som formål å endre traktorens 
bevegelsesretning.

 Styreinnretningen kan bestå av:

— betjeningsinnretning for styring,

— styreoverføring,

— styrende hjul,

— eventuelle spesialinnretninger for hjelpekraft eller fremmedkraft,

1.1.1. Betjeningsinnretning for styring

 Med «betjeningsinnretning for styring» menes den delen som føreren betjener direkte for å styre traktoren.

1.1.2. Styreoverføring

 Med «styreoverføring» menes alle delene mellom betjeningsinnretningen for styring og styrende hjul, 

hydraulisk, pneumatisk, elektrisk eller en kombinasjon av disse.

1.1.3. Styrende hjul

 Med «styrende hjul» menes:

— hjul som har en hjulinnstilling som kan endres direkte eller indirekte i forhold til traktoren for å endre 
traktorens bevegelsesretning,

— alle hjul på midjestyrte traktorer,

— hjul på samme aksel, hvis fart kan varieres slik at traktorens bevegelsesretning endres.

 Selvstyrende hjul er ikke styrende hjul.

1.1.4. Spesialinnretning

 Med «spesialinnretning» menes den delen av styreinnretningen som produserer hjelpe- eller fremmedkraft. 
Hjelpe- eller fremmedkraft kan produseres mekanisk, hydraulisk, pneumatisk, elektrisk eller som en 
kombinasjon av disse (f.eks. oljepumpe, kompressor, batteri osv.).

1.2. Forskjellige typer styreinnretninger

1.2.1.  Avhengig av hvilken kraftkilde som er nødvendig for å få utslag på styrende hjul, skilles det mellom 
følgende typer styreinnretninger:

1.2.1.1. manuell styring, der styrekraften produseres utelukkende ved hjelp av førerens muskelkraft,

1.2.1.2. hjelpekraftstyring, der styrekraften produseres både ved hjelp av førerens muskelkraft og spesialinnretninger 
som omtalt i nr. 1.1.4.

 Styreinnretninger der styrekraften normalt produseres utelukkende ved hjelp av spesialinnretninger omtalt 
i nr. 1.1.4, men der føreren kan styre ved hjelp av egen muskelkraft dersom spesialinnretningen slutter å 
virke, skal betraktes som «hjelpekraftstyring»,

1.2.1.3. fremmedkraftstyring, der styrekraften utelukkende produseres av spesialinnretningene omtalt i nr. 1.1.4.

1.3. Betjeningskraft

 Med «betjeningskraft» menes den kraften som føreren bruker på betjeningsinnretningen for å styre 
traktoren.
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2.  KRAV TIL KONSTRUKSJON, MONTERING OG KONTROLL

2.1. Generelle krav

2.1.1.  Styreinnretningen skal gi lett og sikker styring av traktoren, og den skal oppfylle de særlige kravene angitt 
i nr. 2.2.

2.2. Særlige krav

2.2.1. Betjeningsinnretning for styring

2.2.1.1.  Betjeningsinnretningen for styring skal være enkel å bruke og gi et godt grep. Den skal være konstruert 
slik at den gir gradvis utslag på styringen. Bevegelsesretningen på betjeningsinnretningen for styring skal 
tilsvare den tilsiktede endringen i traktorens bevegelsesretning.

2.2.1.2.  Den betjeningskraften som er nødvendig for å føre traktoren fra rett fram-posisjon over i en vendesirkel 
med en radius på 12 m, skal ikke overskride 25 daN. Er traktoren utstyrt med hjelpekraftstyring som ikke 
er knyttet til annen innretning, skal betjeningskraften ikke overskride 60 daN dersom hjelpekraften svikter.

veigrep og med en fart på 10 km/t, styres fra rett fram-posisjon og inn i en sirkel. Betjeningskraften 
på betjeningsinnretningen for styring skal registreres inntil innretningen når den stillingen som tilsvarer 
traktorens inngang til en vendesirkel med 12 m radius. Tiden for manøveren (fra aktiveringen av 
betjeningsinnretningen for styring begynner til det øyeblikket målestillingen nås), skal normalt ikke 
overskride fem sekunder, og ikke mer enn åtte sekunder dersom spesialinnretningen svikter. Prøven foretas 
med styreutslag både til høyre og til venstre.

 Ved prøven skal traktoren ha største teknisk tillatte vekt, og dekktrykket og vektfordelingen mellom 
akslene skal være i samsvar med produsentens angivelser.

2.2.2. Styreoverføring

2.2.2.1.  Styreinnretningen skal ikke omfatte elektrisk eller rent pneumatisk styreoverføring.

2.2.2.2.  Styreoverføringen skal være konstruert slik at den oppfyller alle driftskrav. Den skal være lett tilgjengelig 
for vedlikehold og kontroll.

2.2.2.3.  Når styreoverføringen ikke er helt hydraulisk, skal det være mulig å kjøre traktoren selv om de hydrauliske 
eller pneumatiske delene av styreoverføringen svikter.

2.2.2.4.  En styreoverføring som drives rent hydraulisk, og de spesialinnretningene som er omtalt i nr. 1.1.4, skal 
oppfylle følgende krav:

2.2.2.4.1.  én eller flere innretninger som begrenser trykket, skal beskytte hele eller deler av kretsen mot overtrykk,

2.2.2.4.2.  de innretningene som begrenser trykket, skal være innstilt slik at trykket T som tilsvarer høyeste 
driftstrykk fastsatt av produsenten, ikke overskrides,

2.2.2.4.3.  rørene skal ha slike egenskaper og dimensjoner at de kan tåle trykk som er fire ganger høyere enn trykk T 
(innstillingstrykk for den innretningen som begrenser trykket), og rørene skal være plassert og montert 
slik at faren for skade ved støt eller kollisjon reduseres til et minimum, og at faren for skade på grunn av 
friksjon kan anses som ubetydelig.

2.2.3. Styrende hjul

2.2.3.1.  Alle hjul kan være styrende hjul.

2.2.4. Spesialinnretning

1.2.1.3, skal godkjennes ved følgende forhold: 



21.5.2015 Nr. 29/111EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2.2.4.1.1.  Dersom traktoren er utstyrt med hjelpekraftstyring som definert i nr. 1.2.1.2, skal det likevel være mulig å 
kjøre traktoren selv om spesialinnretningen svikter, som omtalt i nr. 2.2.1.2. Dersom hjelpekraftstyringen 
ikke har egen kraftkilde, skal den utstyres med et energireservoar. Dette energireservoaret kan erstattes 
av en selvforsynt innretning som forsyner styreinnretningen med kraft med prioritet over de andre 
systemene som er tilkoblet felles kraftkilde. Dersom det er en hydraulisk forbindelse mellom den 
hydrauliske styreinnretningen og den hydrauliske bremseinnretningen, og dersom begge mottar kraft 
fra den samme energikilden, skal den kraften som kreves for å aktivere styreinnretningen dersom ett av 
systemene skulle svikte, ikke overstige 40 daN, med forbehold for bestemmelsene i rådsdirektiv 76/432/
EØF av 6. april 1976 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om bremseanlegg for jordbruks- 
og skogbrukstraktorer med hjul(1).  Dersom kraftkilden er trykkluft, skal lufttanken være utstyrt med 
tilbakeslagsventil.

 Dersom styrekraften normalt produseres utelukkende ved hjelp av spesialinnretninger omtalt i 
nr. 1.1.4, skal hjelpekraftstyringen være utstyrt med et varsellys eller et lydsignal som varsler dersom 
spesialinnretningen svikter og betjeningskraften overskrider 25 daN.

2.2.4.1.2. Dersom traktoren er utstyrt med fremmedkraftstyring som definert i nr. 1.2.1.3, og denne har rent 
hydraulisk styreoverføring, skal det, dersom spesialinnretningen eller motoren svikter, være mulig å 
utføre de to manøvrene som er angitt i nr. 2.2.1.3, ved hjelp av en spesiell hjelpeinnretning. Den spesielle 
hjelpeinnretningen kan være en trykkluft- eller gasstank. En oljepumpe eller en kompressor kan brukes 
som spesiell hjelpeinnretning dersom denne settes i gang ved rotasjon av traktorens hjul, og den ikke kan 
koples fra hjulene. Dersom spesialinnretningen svikter, skal et varsellys eller lydsignal varsle om dette.

2.2.4.1.2.1. Dersom spesialinnretningen er pneumatisk, skal den være utstyrt med en trykklufttank beskyttet med 
tilbakeslagsventil. Denne trykklufttankens kapasitet skal være beregnet slik at det er mulig å foreta minst 
sju fullstendige omdreininger (fra stopp til stopp) før tanktrykket har falt til halvparten av driftstrykket; 
prøving skal utføres med de styrende hjulene løftet fra bakken.

____________

___________
(1) EFT L 122 av 8.5.1976, s. 1.
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VEDLEGG II

DEL A

Opphevet direktiv med endringer

(nevnt i artikkel 6)

Rådsdirektiv 75/321/EØF 
(EFT L 147 av 9.6.1975, s. 24)

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

Bare når det gjelder henvisningene til direktiv 75/321/EØF 
i artikkel 1 nr. 1 

 Kommisjonsdirektiv 88/411/EØF 
(EFT L 200 av 26.7.1988, s. 30)

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

Bare når det gjelder henvisningene til direktiv 75/321/EØF 
i artikkel 1 første strekpunkt 

 Kommisjonsdirektiv 98/39/EF 
(EFT L 170 av 16.6.1998, s. 15)

DEL B

Oversikt over tidsfrister for innarbeiding i nasjonal lovgivning og anvendelse

(nevnt i artikkel 6)

Direktiv Tidsfrist for innarbeiding Anvendelsesdato

75/321/EØF 22. november 1976 —

82/890/EØF 22. juni 1984 —

88/411/EØF 30. september 1988(1) —

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

98/39/EF 30. april 1999(2) —

(1) I samsvar med artikkel 2 i direktiv 88/411/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 gi nasjonal typegodkjenning, eller

– forby at traktorer tas i bruk,
 dersom styreinnretningen for denne traktortypen eller for disse traktorene oppfyller 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 med 

styreinnretning som ikke oppfyller bestemmelsene i dette direktiv,
– nekte å gi nasjonal typegodkjenning for en traktortype dersom styreinnretningen ikke oppfyller bestemmelsene i dette direktiv.»

(2) I samsvar med artikkel 2 i direktiv 98/39/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 tredje 
strekpunktet i direktiv 74/150/EØF, eller å gje nasjonal typegodkjenning eller

– forby ibruktaking av traktorar
 dersom traktorane stettar krava i direktiv 75/321/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 tredje strekpunktet i direktiv 74/150/EØF, for ein 
traktortype som ikkje stettar krava i direktiv 75/321/EØF, slik det er endra ved dette direktivet,

– nekte å gje nasjonal typegodkjenning til ein traktortype som ikkje stettar krava i direktiv 75/321/EØF, slik det er endra ved dette 
direktivet.»
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VEDLEGG III

Sammenligningstabell

Direktiv 75/321/EØF Direktiv 98/39/EF Dette direktiv

Artikkel 1 Artikkel 1

Artikkel 2 Artikkel 2

Artikkel 3 og 4 Artikkel 3 og 4

Artikkel 5 nr. 1 —

Artikkel 5 nr. 2 Artikkel 5

— Artikkel 6

— Artikkel 7

Artikkel 6 Artikkel 8

Vedlegg Vedlegg I

— Vedlegg II

— Vedlegg III


