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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

ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsdirektiv 79/532/EØF av 17. mai 1979 om tilnærming 
av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning 
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 79/532/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 
konstruksjon av jordbruks- eller skogbrukstraktorer med 

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 203 av 5.8.2009, s. 52, 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 162 av 25.6.2008, s. 40.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 17. juni 2008 (ennå ikke offentliggjort i EUT), 

og rådsbeslutning av 22. juni 2009.
(3) EFT L 145 av 13.6.1979, s. 16.
(4) Se vedlegg II del A.
(5) EUT L 171 av 9.7.2003, s. 1.

hensyn til lys- og lyssignalinnretninger. 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) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/61/EF av 13. 
juli 2009 om montering av lys- og lyssignalinnretninger 
på jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul(6) 
ble det fastsatt felles krav for montering av lys- og 
lyssignalinnretninger på jordbruks- og skogbrukstraktorer 
med hjul. Slike lys- og lyssignalinnretninger har samme 
egenskaper som lys- og lyssignalinnretninger montert 
på motorvogner. Derfor kan innretninger som har fått 
et EF-typegodkjenningsmerke for deler i samsvar med 
direktiver som allerede er vedtatt innenfor rammen av 
EF-typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere, 
også kunne brukes på traktorer.

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

1. I dette direktiv menes med «traktor» (jordbruks- eller 
skogbrukstraktor) 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 
eller 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.

(6) Se EUT L 203 av 5.8.2009, s. 19.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/68/EF

av 13. juli 2009

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

(kodifisert utgave)(*)
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Artikkel 2

Medlemsstatene kan ikke nekte å gi EF-typegodkjenning eller 
nasjonal typegodkjenning for en traktor med begrunnelse i 
følgende lykter eller refleksinnretninger, dersom disse er påført 
EF-typegodkjenningsmerke for deler som angitt i vedlegg I, og 
er montert i samsvar med kravene fastsatt i direktiv 2009/61/
EF:

a) frontlykter for fjernlys og/eller nærlys eller elektriske 
glødelamper for slike frontlykter,

b) lykter for toppmarkeringslys,

c) lykter for sidemarkeringslys foran,

d) lykter for sidemarkeringslys bak,

e) lykter for stopplys,

f) lykter for retningslys,

g) refleksinnretninger,

h) lykter for kjennemerke bak,

i) lykter for tåkelys foran og glødelamper for slike lykter,

j) lykter for tåkelys bak,

k) lykter for ryggelys,

l) lykter for parkeringslys:

Artikkel 3

Medlemsstatene kan ikke nekte å registrere, eller forby salg, 
ibruktaking eller bruk av en traktor med begrunnelse i følgende 
lykter eller refleksinnretninger, dersom disse er påført EF-
typegodkjenningsmerke for deler som angitt i vedlegg I, og er 
montert i samsvar med kravene fastsatt i direktiv 2009/61/EF:

a) frontlykter for fjernlys og/eller nærlys eller elektriske 
glødelamper for slike frontlykter,

b) lykter for toppmarkeringslys,

c) lykter for sidemarkeringslys foran,

d) lykter for sidemarkeringslys bak,

e) lykter for stopplys,

f) lykter for retningslys,

g) refleksinnretninger,

h) lykter for kjennemerke bak,

i) lykter for tåkelys foran og glødelamper for slike lykter,

j) lykter for tåkelys bak,

k) lykter for ryggelys,

l) lykter for parkeringslys.

Artikkel 4

De endringene som er nødvendige for å tilpasse kravene 
i vedlegg I til den tekniske utvikling, 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 79/532/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. Frontlykter for fjernlys og/eller nærlys og elektriske glødelamper for slike frontlykter: 

 EF-typegodkjenningsmerket for deler er det som er fastsatt i rådsdirektiv 76/761/EØF av 27. juli 1976 om 
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om frontlykter for fjernlys og/eller nærlys på motorvogner, og om 
lyskilder (glødelamper og andre) til bruk i godkjente lykter på motorvogner og deres tilhengere(1).

 Bestemmelsene i direktiv 76/761/EØF gjelder også typegodkjenning av særlige frontlykter for jordbruks- eller 
skogbrukstraktorer som er beregnet til både fjernlys og nærlys, med en diameter D som er mindre enn 160 mm, med 
følgende endringer:

a) de laveste belysningsverdiene som er fastsatt i nr. 2.1 i vedlegg II-VI, VIII og IX til direktiv 76/761/EØF, 
reduseres ut fra forholdet:

((D – 45)/(160 – 45))2

med forbehold om at de ikke faller under følgende absolutte minsteverdier:

—  3 lux, enten ved punkt 75 R eller ved punkt 75 L, 

—  5 lux, enten ved punkt 50 R eller ved punkt 50 L, 

—  1,5 lux, i sone IV. 

Merk: Dersom reflektorens synlige lysflate ikke er sirkelformet, skal diameteren anses som diameteren i den 
sirkelen som har samme areal som den synlige nytteflaten i reflektoren. 

b) symbolet M inne i en omvendt trekant festet på frontlykten i stedet for symbolet CR som fastsatt i nr. 5.2.3.5 i 
vedlegg I til direktiv 76/761/EØF. 

2. Lykter for toppmarkeringslys, lykter for sidemarkeringslys foran, lykter for sidemarkeringslys bak og lykter for 
stopplys: 

 EF-typegodkjenningsmerket for deler er det som er fastsatt i rådsdirektiv 76/758/EØF av 27. juli 1976 om 
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om lykter for toppmarkeringslys, lykter for markeringslys foran, lykter 
for markeringslys bak og lykter for stopplys på motorvogner og deres tilhengere(2). 

3. Lykter for retningslys: 

 EF-typegodkjenningsmerket for deler er det som er fastsatt i rådsdirektiv 76/759/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming 
av medlemsstatenes lovgivning om lykter for retningslys på motorvogner og deres tilhengere(3).

4. Refleksinnretninger: 

 EF-typegodkjenningsmerket for deler er det som er fastsatt i rådsdirektiv 76/757/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming 
av medlemsstatenes lovgivning om refleksanordninger på motorvogner og deres tilhengere(4).

5. Lykter for kjennemerke bak: 

 EF-typegodkjenningsmerket for deler er det som er fastsatt i rådsdirektiv 76/760/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming 
av medlemsstatenes lovgivning om lykter for kjennemerke bak på motorvogner og deres tilhengere(5). 

(1) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 96.
(2) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 54.
(3) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 71.
(4) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 32.
(5) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 85.
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6. Lykter for tåkelys foran: 

 EF-typegodkjenningsmerket for deler er det som er fastsatt i rådsdirektiv 76/762/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming 
av medlemsstatenes lovgivning om lykter for tåkelys foran på motorvogner(1).

7. Lykter for tåkelys bak: 

 EF-typegodkjenningsmerket for deler er det som er fastsatt i rådsdirektiv 77/538/EØF av 28. juni 1977 om 
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om lykter for tåkelys bak på motorvogner og deres tilhengere(2).

8. Lykter for ryggelys: 

 EF-typegodkjenningsmerket for deler er det som er fastsatt i rådsdirektiv 77/539/EØF av 28. juni 1977 om 
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om lykter for ryggelys for motorvogner og deres tilhengere(3).

9. Lykter for parkeringslys:

 EF-typegodkjenningsmerket for deler er det som er fastsatt i rådsdirektiv 77/540/EØF av 28. juni 1977 om 
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om lykter for parkeringslys for motorvogner(4).

__________

(1) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 122.
(2) EFT L 220 av 29.8.1977, s. 60.
(3) EFT L 220 av 29.8.1977, s. 72.
(4) EFT L 220 av 29.8.1977, s. 83.
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VEDLEGG II 

DEL A

Opphevet direktiv med oversikt over endringer

(nevnt i artikkel 6)

Rådsdirektiv 79/532/EØF  
(EFT L 145 av 13.6.1979, s. 16)

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

Bare når det gjelder henvisningen til direktiv 79/532/
EØF i artikkel 1 nr. 1

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

Bare når det gjelder henvisningen til direktiv 79/532/
EØF i artikkel 1 første strekpunkt

DEL B

Oversikt over tidsfrister for innarbeiding i nasjonal lovgivning og anvendelse

(nevnt i artikkel 6)

Direktiv Frist for innarbeiding Ikrafttredelsesdato

79/532/EØF 21. november 1980 —

82/890/EØF 21. juni 1984 —

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

SAMMENLIGNINGSTABELL

Direktiv 79/532/EØF Dette direktiv 

Artikkel 1 Artikkel 1 

Artikkel 2, innledende ordlyd og avsluttende ordlyd Artikkel 2, innledende ordlyd 

Artikkel 2 strekpunkter Artikkel 2 bokstav a)-l) 

Artikkel 3, innledende ordlyd og avsluttende ordlyd Artikkel 3, innledende ordlyd 

Artikkel 3 strekpunkter  Artikkel 3 bokstav a)-l) 

Artikkel 4 Artikkel 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


