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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 IV del B —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

1.  Med «traktor» (jordbruks- eller skogbrukstraktor) menes i 
dette direktiv 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 
eller nasjonal typegodkjenning for en traktortype med 
begrunnelse i lydnivået ved førerens ører, dersom dette nivået 
ligger innenfor følgende grenser:

— 90 dB(A) i samsvar med vedlegg I,

 eller

— 86 dB(A) i samsvar med vedlegg II.

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.

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsdirektiv 77/311/EØF av 29. mars 1977 om tilnærming 
av medlemsstatenes lovgivning om lydnivået ved ørene til 
førere av jordbruks- eller skogbrukstraktorer med hjul(3) 
er blitt vesentlig endret flere ganger(4). Av klarhetshensyn 
og av praktiske årsaker bør direktivet konsolideres.

2) Direktiv 77/311/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 
hensyn til lydnivået ved førernes ører. Disse tekniske 
kravene gjelder tilnærmingen av medlemsstatenes 

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 201 av 1.8.2009, s. 18, 
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 120 av 16.5.2008, s. 15.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 19. februar 2008 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT), og rådsbeslutning av 25. juni 2009.
(3) EFT L 105 av 28.4.1977, s. 1.
(4) Se vedlegg IV del A.
(5) EUT L 171 av 9.7.2003, s. 1.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/76/EF

av 13. juli 2009

om lydnivået ved ørene til førere av jordbruks- eller skogbrukstraktorer med hjul

(kodifisert utgave)(*)

 2015/EØS/29/17
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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 
de 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.

4.  Medlemsstatene kan ikke nekte registrering eller forby 
salg, ibruktaking eller bruk av en traktor med begrunnelse i 
lydnivået ved førerens ører, dersom dette nivået ligger innenfor 
følgende grenser:

— 90 dB(A) i samsvar med vedlegg I,

 eller

— 86 dB(A) i samsvar med vedlegg II.

Artikkel 3

I dette direktiv menes med «førerhus» enhver konstruksjon som 
er bygd av stive komponenter, enten disse er gjennomsiktige 
eller ikke, som omgir føreren på alle sider og isolerer ham fra 
omgivelsene, og som kan holdes permanent lukket under bruk.

Artikkel 4

Medlemsstatene skal treffe alle tiltak som er nødvendige for å 
sikre at verken salgspresentasjon eller reklame kan gi inntrykk 
av at traktorene har egenskaper angående lydnivået ved 
førerens ører som de faktisk ikke har.

Artikkel 5

De endringene som er nødvendige for å tilpasse kravene i 
vedlegg I, II og III til den tekniske utviklingen, 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 som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 7

Direktiv 77/311/EØF, endret ved rettsaktene oppført i 
vedlegg IV 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 IV 
del B.

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

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

MÅLEAPPARAT, MÅLEFORHOLD OG MÅLEMETODE

1.  MÅLENHET OG MÅLEAPPARAT

1.1.  Målenhet

 Lydnivået LA skal måles i A-veid desibel, uttrykt som dB(A).

1.2.  Måleapparat

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

 Ved variable måleresultater skal det tas et gjennomsnitt av de høyeste verdiene.

2.  MÅLEFORHOLD

 Målingene skal foretas under følgende forhold:

2.1.  traktoren skal være ulastet, dvs. uten tilleggsutstyr, men med kjølevæske, smøreolje, full drivstofftank, 
verktøy og fører. Sistnevnte skal ikke ha på seg unormalt tykke klær, skjerf eller lue. Det skal ikke finnes noen 
gjenstand på traktoren som kan tenkes å virke forstyrrende på lydnivået,

2.2.  dekkene skal være pumpet opp til det trykket som er anbefalt av traktorprodusenten; motoren, kraftoverføringen 
og drivakslene skal ha normal driftstemperatur, og eventuelle radiatorgardiner skal være åpne under målingene,

2.3.  tilleggsutstyr som drives av motoren eller på annen måte, som for eksempel vindusviskere, varmluftsvifte eller 
kraftuttak, skal ikke være i drift mens målingen pågår dersom det kan ha innvirkning på lydnivået; deler som 
normalt virker samtidig med motoren, som for eksempel kjøleviften, skal være i drift mens målingen pågår,

2.4.  prøvingsområdet skal ha en åpen og tilstrekkelig rolig beliggenhet; det kan for eksempel bestå av et åpent 
område med en radius på 50 meter, der midtpartiet skal være praktisk talt flatt over en radius på minst 20 meter, 
eller med en flat bane med fast dekke med flatest mulig overflate og så få ujevnheter som mulig. Banen skal 
være så ren og tørr som mulig (dvs. fri for grus, løv, snø osv.). Hellinger og ujevnheter kan godtas bare dersom 
de variasjonene i lydnivået de skaper, ligger innenfor måleutstyrets feilmarginer,

2.5.  banens overflate skal være av en slik art at den ikke forårsaker overdreven dekkstøy,

2.6.  det skal være klarvær og lite eller ingen vind.

 Bakgrunnslydnivået ved førerens ører fra vind eller andre lydkilder skal være minst 10 dB(A) lavere enn 
traktorens lydnivå,

2.7.  dersom det brukes et kjøretøy til å foreta målingene, skal det taues eller kjøres tilstrekkelig langt fra 
traktoren til at all forstyrrelse unngås. Under måling skal ingen gjenstand som forstyrrer målingene, og ingen 
reflekterende flater befinne seg mindre enn 20 m fra hver side av testbanen og mindre enn 20 m foran eller bak 
traktoren. Dette kravet kan anses som oppfylt dersom variasjonene i lydnivå som forårsakes på denne måten, 
ligger innenfor feilmarginene; ellers skal målingene avbrytes mens forstyrrelsen varer,

2.8.  alle målinger i samme serie skal utføres på samme bane.

3.  MÅLEMETODE

3.1.  Mikrofonen skal plasseres 250 mm til siden for setets midtplan, og den siden som velges, skal være den siden 
der lydnivået er høyest.

 Mikrofonens membran skal peke forover, og midten av mikrofonen skal være 790 mm over og 150 mm foran 
setets referansepunkt som beskrevet i vedlegg III. Mikrofonen må ikke utsettes for unødige vibrasjoner.
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3.2.  Høyeste lydnivå i dB(A) skal bestemmes slik:

3.2.1.  på traktorer som har lukket, serieprodusert førerhus, skal alle åpninger (dvs. dører, vinduer osv.) være lukket 
under første måleserie,

3.2.1.1.  i annen måleserie skal de være åpne, forutsatt at de ikke fører til trafikkfare når de er åpne; imidlertid skal 
frontruter som kan åpnes, være lukket,

3.2.2.  lyden skal måles ved bruk av lydnivåmåler som innstilles på «slow» ved den belastningen som tilsvarer 
høyeste lyd i det giret som gir en hastighet forover som ligger nærmest 7,5 km/t.

 Spaken for turtallsregulatoren skal ha fullt pådrag. Det startes uten belastning, og deretter skal belastningen 
økes til høyeste lydnivå er nådd. Etter hver gang belastningen økes, må man vente på at lydnivået stabiliserer 
seg før målingen utføres,

3.2.3.  lyden skal måles ved bruk av lydnivåmåler som innstilles på «slow» ved den belastningen som tilsvarer 
høyeste lyd i et annet gir enn det som er nevnt i nr. 3.2.2, og der det lydnivået som måles, er minst 1 dB(A) 
over det som ble målt i det giret som er nevnt i nr. 3.2.2.

 Spaken for turtallsregulatoren skal ha fullt pådrag. Det startes uten belastning, og deretter skal belastningen 
økes til høyeste lydnivå er nådd. Etter hver gang belastningen økes, må man vente på at lydnivået stabiliserer 
seg før målingen utføres,

3.2.4.  lyden skal måles ved traktorens høyeste konstruksjonshastighet uten last.

3.3.  I prøvingsrapporten skal det tas med målinger av lydnivået utført under følgende forhold:

3.3.1.  i det giret som gir en hastighet nærmest 7,5 km/t,

3.3.2.  i et hvilket som helst gir, dersom vilkårene i nr. 3.2.3 er oppfylt,

3.3.3.  ved høyeste konstruksjonshastighet.

4.  VURDERINGER

 De målingene som er beskrevet i nr. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 og 3.2.4, kan ikke overskride de grensene som er fastsatt 
i artikkel 2.

____________
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VEDLEGG II

MÅLEAPPARAT, MÅLEFORHOLD OG MÅLEMETODE

1.  MÅLENHET OG MÅLEAPPARAT

1.1.  Målenhet

 Lydnivået LA skal måles i A-veid desibel, uttrykt som dB(A).

1.2.  Måleapparat

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

 Ved variable måleresultater skal det tas et gjennomsnitt av de høyeste verdiene.

2.  MÅLEFORHOLD

 Målingene skal foretas under følgende forhold:

2.1.  traktoren skal være ulastet, dvs. uten tilleggsutstyr, men med kjølevæske, smøreolje, full drivstofftank, 
verktøy og fører. Sistnevnte skal ikke ha på seg unormalt tykke klær, skjerf eller lue. Det skal ikke finnes noen 
gjenstand på traktoren som kan tenkes å virke forstyrrende på lydnivået,

2.2.  dekkene skal være pumpet opp til det trykket som er anbefalt av traktorprodusenten; motoren, kraftoverføringen 
og drivakslene skal ha normal driftstemperatur, og dersom motoren har radiatorgardiner, skal de være 
fullstendig åpne,

2.3.  tilleggsutstyr som drives av motoren eller på annen måte, som for eksempel vindusviskere, varmluftsvifte eller 
kraftuttak, skal ikke være i drift mens målingen pågår dersom det kan ha innvirkning på lydnivået; deler som 
normalt virker samtidig med motoren, som for eksempel kjøleviften, skal være i drift mens målingen pågår,

2.4.  prøvingsområdet skal ha en åpen og tilstrekkelig rolig beliggenhet; det kan for eksempel bestå av et åpent 
område med en radius på 50 meter, der midtpartiet skal være praktisk talt flatt over en radius på minst 20 meter, 
eller med en flat bane med fast dekke med flatest mulig overflate og så få ujevnheter som mulig. Banen skal 
være så ren og tørr som mulig (dvs. fri for grus, løv, snø osv.). Hellinger og ujevnheter kan godtas bare dersom 
de variasjonene i lydnivået de skaper, ligger innenfor måleutstyrets feilmarginer,

2.5.  banens overflate skal være av en slik art at den ikke forårsaker overdreven dekkstøy,

2.6.  det skal være klarvær og lite eller ingen vind.

 Bakgrunnslydnivået ved førerens ører fra vind eller andre lydkilder skal være minst 10 dB(A) lavere enn 
traktorens lydnivå,

2.7.  dersom det brukes et kjøretøy til å foreta målingene, skal det taues eller kjøres tilstrekkelig langt fra 
traktoren til at all forstyrrelse unngås. Under måling skal ingen gjenstand som forstyrrer målingene, og ingen 
reflekterende flater befinne seg mindre enn 20 m fra hver side av testbanen og mindre enn 20 m foran eller bak 
traktoren. Dette kravet kan anses som oppfylt dersom variasjonene i lydnivå som forårsakes på denne måten, 
ligger innenfor feilmarginene; ellers skal målingene avbrytes mens forstyrrelsen varer,

2.8.  alle målinger i samme serie skal utføres på samme bane.

3.  MÅLEMETODE

3.1.  Mikrofonen skal plasseres 250 mm til siden for setets midtplan, og den siden som velges, skal være den siden 
der lydnivået er høyest.

 Mikrofonens membran skal peke forover, og midten av mikrofonen skal være 790 mm over og 150 mm foran 
setets referansepunkt som beskrevet i vedlegg III. Mikrofonen må ikke utsettes for unødige vibrasjoner.
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3.2.  Lydnivået skal bestemmes slik:

3.2.1.  traktoren skal kjøre på samme strekning minst tre ganger i samme prøvingshastighet i minst 10 sekunder,

3.2.2.  på traktorer som har lukket, serieprodusert førerhus, skal alle åpninger (dvs. dører, vinduer osv.) være lukket 
under første måleserie,

3.2.2.1.  i annen måleserie skal de være åpne, forutsatt at de ikke fører til trafikkfare når de er åpne; imidlertid skal 
frontruter som kan åpnes, være lukket,

3.2.3.  lyden skal måles ved motorens høyeste turtall (o/min) ved bruk av lydnivåmåler som innstilles på «slow», dvs. 
i det giret som gir en hastighet nærmest 7,5 km/t ved motorens nominelle turtall. Traktoren skal være ulastet 
mens målingene pågår.

4.  VURDERINGER

 De målingene som er beskrevet i nr. 3.2.2 og 3.2.3, kan ikke overskride de grensene som er fastsatt i artikkel 2.

___________
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VEDLEGG III

BESTEMMELSE AV SETETS REFERANSEPUNKT

1.  DEFINISJON

1.1.  Setets referansepunkt (S) skal være det punktet i setets midtplan i lengderetningen der det planet som tangerer 
nedre del av ryggstøtten, krysser et horisontalt plan. Dette horisontalplanet skjærer undersiden av platen for setets 

2.  BESTEMMELSE AV SETETS REFERANSEPUNKT

vedlegg, og som gjør det mulig å simulere at føreren sitter på setet.

2.2.  Setet skal stå i midtre posisjon av den vertikale innstillingen, og denne er uavhengig av den horisontale innstillingen. 
For å bestemme mikrofonens plassering som nevnt i nr. 3 i vedlegg I og II, skal setet stå i eller nærmest mulig 
midtpunktet for den horisontale innstillingen.

3.  BESKRIVELSE AV INNRETNINGEN

3.2.  Den nederste platen for ryggstøtten skal være leddet i høyde med sittebensknutene (A) og korsryggen (B), og (B) 

4.  MONTERING AV INNRETNINGEN

 Innretningen skal monteres slik:

4.1.  innretningen skal plasseres på setet,

4.2.  den skal deretter belastes med en kraft på 550 N på et punkt som ligger 50 mm foran ledd (A), og de to platene 
for ryggstøtten skal trykkes lett og tangentielt mot ryggstøtten,

4.3.  dersom det ikke er mulig å fastsette nøyaktig tangenten til nedre del av ryggstøtten, skal den nedre ryggstøtteplaten 
trykkes lett mot ryggstøtten i vertikal stilling,

4.4.  dersom setets oppheng kan innstilles etter førerens vekt, skal setet stå innstilt midt mellom de to ytterpunktene.

___________
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Tillegg

(Dimensjoner i millimeter)

Figur 1

Innretning for bestemmelse av setets referansepunkt



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 29/122 21.5.2015

 

(Dimensjoner i millimeter)

Figur 2

Framgangsmåte for å bestemme setets referansepunkt
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VEDLEGG IV

DEL A

Opphevet direktiv med oversikt over endringer

(nevnt i artikkel 7)

Rådsdirektiv 77/311/EØF 
(EFT L 105 av 28.4.1977, s. 1)

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

Bare henvisningene til direktiv 77/311/EØF i artikkel 1 
nr. 1 

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

Bare henvisningene til direktiv 77/311/EØF i artikkel 1 
første strekpunkt 

 Kommisjonsvedtak 96/627/EF 
(EFT L 282 av 1.11.1996, s. 72)

 Kommisjonsvedtak 2000/63/EF 
(EFT L 22 av 27.1.2000, s. 66)

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

Bare artikkel 2 og vedlegg II

DEL B

Oversikt over tidsfrister for innarbeiding i nasjonal lovgivning og anvendelse

(nevnt i artikkel 7)

Rettsakt Tidsfrist for innarbeiding Anvendelsesdato

77/311/EØF 1. oktober 1978 —

82/890/EØF 22. juni 1984 —

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

96/627/EF 29. september 1999 —

2006/63/EF 30. september 2001 —

2006/26/EF 31. desember 2006(1) —

(1) 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 slike kjøretøyer 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:

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 V

Sammenligningstabell

Direktiv 77/311/EØF Direktiv 2006/26/EF Dette direktiv

Artikkel 1 Artikkel 1

Artikkel 2 nr. 1 første ledd Artikkel 2 nr. 1 og 4

Artikkel 2 nr. 1 annet ledd —

Artikkel 2 nr. 2 —

Artikkel 5 nr. 2 Artikkel 2 nr. 2

Artikkel 5 nr. 3 Artikkel 2 nr. 3

Artikkel 3, 4 og 5 Artikkel 3, 4 og 5

Artikkel 6 nr. 1 —

Artikkel 6 nr. 2 Artikkel 6

Artikkel 7

Artikkel 8

Artikkel 7 Artikkel 9

Vedlegg I Vedlegg I

Vedlegg II Vedlegg II

Vedlegg III Vedlegg III

— Vedlegg IV

— Vedlegg V


