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KOMMISJONSDIREKTIV 2012/24/EU 

av 8. oktober 2012 

om endring av rådsdirektiv 86/297/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 

kraftuttak på traktorer og vern av dem, for å tilpasse det til den tekniske utvikling(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til 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, og 

om oppheving av direktiv 74/150/EØF(1), særlig artikkel 19 

nr. 1 bokstav b), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I nr. 4.2 i vedlegg I til rådsdirektiv 86/297/EØF(2) er det 

fastsatt allmenne bestemmelser om frontmonterte 

kraftuttak. I tabell 2 i nevnte vedlegg er det fastsatt at 

ISO-standard 8759-1:1998 skal anvendes på grupper av 

traktorer som er utstyrt med frontmontert kraftuttak, og 

hvilke dimensjoner som gjelder ved plassering av 

frontmonterte kraftuttak. Disse plasseringskravene er 

imidlertid ikke forenlige med et stort antall jordbruks- 

og skogbrukstraktorer, på grunn av nye konstruk-

sjonskrav. 

2) Kravene til frontmonterte kraftuttak fastsatt i direktiv 

86/297/EØF omfatter bare sikkerhetsspørsmål, dvs. 

kraftuttakets plassering, kravene til avskjerming og 

frisonen. Den plasseringen av frontmonterte kraftuttak 

som kreves i henhold til direktiv 86/297/EØF, er ikke 

forenlig med flere av de gruppene av traktorer som 

finnes på markedet i dag, eller deres påmonterte 

redskaper. I henhold til tabell 2 i vedlegg I til direktiv 

86/297/EØF er traktorer i gruppe T4.1 og T4.3 allerede 

unntatt fra plasseringskravene. 

3) Foruten traktorer i gruppe T4.1 og T4.3, som i dag er 

unntatt fra kravene i punkt 4.2 i ISO-standard  

8759-1:1998, kan traktorer i gruppe T1, T2, T3, T4.2 og 

T5 heller ikke oppfylle disse kravene. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 274 av 9.10.2012,  

s. 24, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 61/2013 av  

3. mai 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 61 av 31.10.2013, s. 17. 

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

(2) EFT L 186 av 8.7.1986, s. 19. 

4) Flere traktorer kan utstyres med særlige typer kraftuttak 

som ikke omfattes av ISO-standard 8759-1:1998. 

5) For traktorer i gruppe T3 får standarden anvendelse bare 

når traktoren er utstyrt med et kraftuttak som angitt i 

nevnte standard. Imidlertid kan også andre 

kjøretøygrupper, f.eks. T2 og visse mindre traktorer i 

gruppe T1, utstyres med særlige typer kraftuttak som 

ikke omfattes av standarden. Følgelig bør unntaket fra 

kravene i ISO-standard 8759-1:1998 gjelde også for 

traktorer i gruppe T1 og T2. 

6) Samme type vanskeligheter forekommer i de tilsvarende 

C-gruppene. 

7) Ettersom spesifikasjonene i ISO-standard 8759-1:1998, 

med unntak av punkt 4.2, gjelder for traktorer i alle T- 

og C-grupper som er utstyrt med frontmontert 

kraftuttak, blir tabell 2 overflødig og bør derfor utgå. 

8) Direktiv 86/297/EØF bør derfor endres. 

9) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 20 nr. 1 i 

direktiv 2003/37/EF — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

I vedlegg I til direktiv 86/297/EØF gjøres følgende endringer: 

1)  Nr. 4.2 skal lyde: 

«4.2.  Bestemmelser om frontmonterte kraftuttak 

 Spesifikasjonene i ISO-standard 8759-1:1998, med 

unntak av punkt 4.2, får anvendelse på traktorer i 

alle T- og C-grupper som er utstyrt med 

frontmontert kraftuttak som angitt i nevnte 

standard.» 
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2)  Tabell 2 utgår. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 31. oktober 2013 vedta og 

kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 

Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. november 2013. 

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 8. oktober 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 ____________  


