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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/828 

av 15. februar 2018 

om endring av delegert forordning (EU) 2015/68 med hensyn til krav til blokkeringsfrie bremseanlegg, 

energilagringsinnretninger med høyt trykk og hydrauliske koplinger med enkel ledning(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 av 5. februar 2013 om godkjenning av og 

markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer(1), særlig artikkel 17 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til betraktning 6 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/68(2) forventes det at Kommisjonen vurderer 

kravet om å montere blokkeringsfrie bremseanlegg (ABS) i traktorer med en høyeste konstruksjonshastighet på mellom 

40 km/t og 60 km/t fra og med 1. januar 2020. Etter en vurdering av dette kravet konkluderte Kommisjonen med at ved 

å fjerne ABS-kravet for disse kjøretøyene fra den delegerte forordningen unngås uforholdsmessige kostnader for 

bransjen og brukerne, som i siste instans ville forsinke den faktiske bruken av den nyeste bremseteknologien på 

markedet. Kravet om å montere ABS i disse kjøretøyene bør derfor utgå. 

2) Driftsvilkårene for energilagringsinnretninger med høyt trykk bør dekke trykkområdet til de nyeste systemene og 

muliggjøre tilsvarende prøving. Grenseverdiene for trykk bør derfor endres. 

3) For at medlemsstatene og bransjen skal få en smidig overgang til forbudet mot hydrauliske koplinger med enkel ledning 

ved anvendelse av bremsekravene i delegert forordning (EU) 2015/68 på nye traktorer som koples sammen med 

tilhengere som allerede er tatt i bruk, og tatt i betraktning utskiftingstakten for jordbruks- og skogbrukstilhengere, bør 

anvendelsen av overgangskravene til hydrauliske koplinger med enkel ledning på bremseinnretninger og koplinger for 

tilhengerbrems forlenges til 31. desember 2024. 

4) Delegert forordning (EU) 2015/68 bør derfor endres. 

5) Ettersom denne forordning inneholder en rekke viktige endringer av delegert forordning (EU) 2015/68 som er nødvendige 

for at den skal kunne anvendes problemfritt, bør den tre i kraft så snart som mulig. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endringer av delegert forordning (EU) 2015/68 

I delegert forordning (EU) 2015/68 gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 16 skal lyde: 

«Artikkel 16 

Krav til hydrauliske koplinger med enkel ledning og traktorer utstyrt med slike 

1. Ytelseskravene som gjelder for hydrauliske koplinger med enkel ledning på bremseinnretninger og koplinger for 

tilhengerbrems, samt for traktorer utstyrt med hydrauliske koplinger med enkel ledning, er fastsatt i vedlegg XIII. Disse 

kravene gjelder til 31. desember 2024. 

2. Produsenter skal ikke montere hydrauliske koplinger med enkel ledning på nye traktorer etter 31. desember 2024.» 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 140 av 6.6.2018, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 231/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 60 av 2.3.2013, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/68 av 15. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 167/2013 med hensyn til krav til kjøretøybremser med henblikk på typegodkjenning av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer (EUT L 17 

av 23.1.2015, s. 1). 
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2) I artikkel 17 gjøres følgende endringer: 

a) Annet ledd utgår. 

b) Fjerde ledd skal lyde: 

«Fra 1. januar 2025 skal nasjonale myndigheter forby at nye traktorer utstyrt med hydrauliske koplinger med enkel 

ledning gjøres tilgjengelige på markedet, registreres eller tas i bruk.» 

3) Vedlegg I, IV og XIII til delegert forordning (EU) 2015/68 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den tredje dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 15. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   



Nr. 69/66 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.8.2019 

 

VEDLEGG 

I vedlegg I, IV og XIII til delegert forordning (EU) 2015/68 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2.2.1.21.2 utgår. 

b) Nr. 2.2.1.23 skal lyde: 

«2.2.1.23. Andre traktorer enn dem som er nevnt i nr. 2.2.1.21.1, og som er utstyrt med et blokkeringsfritt 

bremseanlegg, skal oppfylle kravene i vedlegg XI.» 

c) I nr. 2.2.2.15.1.1 utgår «Dette trykket skal ikke overstige 11 500 kPa». 

d) Nytt nr. 2.2.2.15.1.1.1 og 2.2.2.15.1.1.2 skal lyde: 

«2.2.2.15.1.1.1. Dette lave trykket i de hydrauliske energilagringsinnretningene skal ikke overstige 11 500 kPa i 

systemer med energilagringsinnretninger med et høyeste driftstrykk på 15 000 kPa. 

 2.2.2.15.1.1.2. Dette lave trykket i de hydrauliske energilagringsinnretningene kan overstige 11 500 kPa i systemer 

med energilagringsinnretninger som er fylt til et høyeste driftstrykk på over 15 000 kPa for å oppnå 

den fastsatte bremsevirkningen.» 

2) I del C i vedlegg IV («Hydrauliske bremseanlegg med lagret energi») skal nytt nr. 1.3.2.1.1 lyde: 

«1.3.2.1.1. Når det gjelder systemer med energilagringsinnretninger som er fylt til et høyeste driftstrykk på over  

15 000 kPa for å oppnå den fastsatte bremsevirkningen, skal trykket i energilagringsinnretningene når 

prøvingen begynner, være det høyeste trykket som er fastsatt av produsenten.» 

3) I vedlegg XIII gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1.1 skal lyde: 

«1.1. En hydraulisk kopling med enkel ledning kan monteres på en traktor som er utstyrt med ett av følgende: 

a) En av koplingstypene nevnt i nr. 2.1.4 i vedlegg I. 

b) En av koplingstypene nevnt i nr. 2.1.5.1.1, 2.1.5.1.2 eller 2.1.5.1.3 i vedlegg I. For å unngå duplisering av 

koplinger kan hannkoplingen på en hydraulisk kopling med enkel ledning være hannkoplingen beskrevet i 

nr. 2.1.5.1.1 i vedlegg I, forutsatt at trykkene som genereres ved denne koplingen, oppfyller kravene i 

nr. 1.1.1, 1.1.2 og 1.1.3.» 

b) Nye nr. 1.1.1, 1.1.2 og 1.1.3 skal lyde: 

«1.1.1. Dersom en styreledning og en tilleggsledning på en tilhenger er tilkoplet, skal trykket pm som genereres, være i 

samsvar med diagram 2 i tillegg 1 til vedlegg II. 

1.1.2. Dersom en tilhenger med en hydraulisk kopling med enkel ledning er tilkoplet, skal trykket pm som genereres, 

oppfylle kravene i nr. 2 eller 3 i dette vedlegg. 

1.1.3. Registrering av tilkoplede ledninger i nr. 1.1.1 og 1.1.2 skal skje automatisk.» 

 __________  


