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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/829 

av 15. februar 2018 

om endring og retting av delegert forordning (EU) 2015/208 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til krav til kjøretøyets funksjonssikkerhet med henblikk på 

godkjenning av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer(*) 

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 artikkel 49 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) UN-ECE-reglementer som får obligatorisk anvendelse, fastsatt i vedlegg I til delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/208(2), ajourføres regelmessig. Listen bør derfor inneholde en merknad som presiserer at produsentene kan bruke 

senere supplementer til de gjeldende endringsseriene av disse UN-ECE-reglementene, selv om de ikke er offentliggjort i 

Den europeiske unions tidende. 

2) Visse redaksjonelle feil i listen over UN-ECE-reglementer i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2015/208 må rettes. 

3) Redaksjonelle forbedringer av vedlegg IV til delegert forordning (EU) 2015/208 og nøyaktige henvisninger til 

kjøretøygrupper som nevnte vedlegg får anvendelse på, er nødvendige for at nasjonale myndigheter skal kunne 

gjennomføre bestemmelsene på en smidig måte. 

4) Kravene til styring fastsatt i vedlegg V til delegert forordning (EU) 2015/208 må tilpasses den tekniske utviklingen i 

samsvar med standarden ISO 10998:2008 og kravene fastsatt i UN-ECE-reglement nr. 79, som er oppført på listen i 

vedlegg I til delegert forordning (EU) 2015/208. 

5) Moderne jordbruks- og skogbrukskjøretøyer eksponeres for elektromagnetiske signaler med en frekvens på opptil  

2 000 MHz. Vedlegg XV til delegert forordning (EU) 2015/208 bør derfor endres slik at det omfatter egnede 

frekvensområder for prøving, og bringes i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 10, som omfatter slike prøvingskrav og 

får anvendelse som alternativ til kravene fastsatt i vedlegg XV. 

6) Moderne landbruksteknikker krever bruk av bredere dekk for å unngå jordpakking, samt bruk av større 

verktøy. Kravene til dimensjoner og tilhengermasse fastsatt i vedlegg XXI til delegert forordning (EU) 2015/208 må 

derfor tilpasses med hensyn til kjøretøyets bredde i tråd med det som allerede er tillatt i en rekke medlemsstater. 

7) Tilpasning av dimensjonskravene medfører et behov for å tilpasse noen av kravene fastsatt i vedleggene til delegert 

forordning (EU) 2015/208, det vil si vedlegg VII om synsfelt og vindusviskere, vedlegg XII om lysanlegg, vedlegg XIV 

om kjøretøyets ytre og tilbehør, vedlegg XXVI om vern bak, vedlegg XXVII om sidevern og vedlegg XXVIII om 

lasteplattform, ettersom disse bestemmelsene avhenger direkte av den tillatte kjøretøybredden. 

8) Det anslås at antallet dødsulykker kan reduseres betraktelig ved å øke synligheten til jordbruks- og skogbrukskjøretøyer 

ved å tilpasse kravene til hensiktsmessige forbedrede lysanlegg i vedlegg XII til delegert forordning (EU) 2015/208. 

9) For å muliggjøre korrekt anvendelse av prøvingskravene fastsatt i vedlegg XXXIV til delegert forordning (EU) 

2015/208 er det nødvendig å ajourføre en bestemt matematisk formel knyttet til slik prøving.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 140 av 6.6.2018, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 174/2018 av  

21. september 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) 2015/208 av 8. desember 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 167/2013 med hensyn til krav til kjøretøyets funksjonssikkerhet med henblikk på godkjenning av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer 

(EUT L 42 av 17.2.2015, s. 1). 

2019/EØS/66/02 



Nr. 66/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.8.2019 

 

10) For å øke trafikksikkerheten for tilhengere og utskiftbare trukne maskiner som omfattes av forordning (EU)  

nr. 167/2013, bør kravene til mekaniske koplinger i vedlegg XXXIV til delegert forordning (EU) 2015/208 tilpasses for 

å tillate bruk av mekaniske trepunktskoplinger, og for å innføre forbedrede spesifikasjoner for mekaniske koplinger på 

tilhengere som trekker andre tilhengere. 

11) Delegert forordning (EU) 2015/208 bør derfor endres og rettes. 

12) Ettersom denne forordning inneholder en rekke rettelser av delegert forordning (EU) 2015/208, bør den tre i kraft så 

snart som mulig. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endringer av delegert forordning (EU) 2015/208 

I delegert forordning (EU) 2015/208 gjøres følgende endringer: 

1) I kapittel IV skal ny artikkel 40a lyde: 

«Artikkel 40a 

Overgangsbestemmelser 

1. Med forbehold for anvendelsen av bestemmelsene i denne forordning, endret ved delegert kommisjonsforordning 

(EU) 2018/829(*), skal nasjonale myndigheter fram til 31. desember 2018 også fortsette å gi typegodkjenning til typer av 

jordbruks- og skogbrukskjøretøyer eller typer av systemer, komponenter eller separate tekniske enheter i samsvar med 

denne forordning, i den ordlyd som gjaldt 8. juni 2018. 

2. Med forbehold for anvendelsen av bestemmelsene i denne forordning, endret ved delegert forordning (EU) 2018/829, 

skal medlemsstatene fram til 30. juni 2019 også tillate omsetning, registrering eller ibruktaking av jordbruks- og skogbruks-

kjøretøyer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheter på grunnlag av en type som er godkjent i samsvar med 

denne forordning, i den ordlyd som gjaldt 8. juni 2018. 

  

(*) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/829 av 15. februar 2018 om endring og retting av delegert forordning (EU) 

2015/208 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til krav til kjøretøyets 

funksjonssikkerhet med henblikk på godkjenning av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer (EUT L 140 av 6.6.2018, s. 8).» 

2) Vedlegg I, V, VII, XII, XIV, XV, XXI, XXVI, XXVII, XXVIII og XXXIV endres i samsvar med vedlegg I til denne 

forordning. 

Artikkel 2 

Rettelser av delegert forordning (EU) 2015/208 

Vedlegg I, IV, XII og XXXIV til delegert forordning (EU) 2015/208 rettes i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

 _____  
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VEDLEGG I 

Endringer av delegert forordning (EU) 2015/208 

I vedlegg I, V, VII, XII, XIV, XV, XXI, XXVI, XXVII, XXVIII og XXXIV til delegert forordning (EU) 2015/208 gjøres 

følgende endringer: 

 1) Følgende merknad tilføyes etter tabellen i vedlegg I: 

«Overgangsbestemmelsene i UN-ECE-reglementene oppført i tabellen gjelder, unntatt når spesifikke alternative datoer er 

fastsatt i denne forordning. Oppfyllelse av kravene i samsvar med senere endringer enn dem som er oppført i denne 

tabellen, skal også godtas.» 

 2) I vedlegg V skal nr. 3.1.2 første punktum lyde: 

«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 dersom styreinnretningen er intakt.» 

 3) I vedlegg VII nr. 2 skal nytt punktum lyde: 

«Prøvingene og kriteriene for godkjenning fastsatt i ISO 5721-2:2014 får også anvendelse på traktorer med en bredde på 

mer enn 2,55 m.» 

 4) I vedlegg XII gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 6.15.1 skal lyde: 

«6.15.1. Montering: obligatorisk på alle kjøretøyer med en lengde på over 4,6 m. Valgfritt på alle andre kjøretøyer.» 

b) Nr. 6.15.6 skal lyde: 

«6.15.6. Retning: mot siden. Dersom retningen ikke endres, kan refleksinnretningen rotere.» 

c) Nr. 6.18.1 skal lyde: 

«6.18.1. Montering: obligatorisk på traktorer med en lengde på over 4,6 m. Obligatorisk på tilhengere i gruppe R3 og 

R4 med en lengde på over 4,6 m. Valgfritt på alle andre kjøretøyer.» 

d) I nr. 6.18.4.3 skal siste ledd lyde: 

«For kjøretøyer med en lengde på høyst 6 m og for understell med førerhus er det imidlertid tilstrekkelig å ha én lykt 

for sidemarkeringslys montert innenfor kjøretøyets fremste tredel eller siste tredel. For traktorer er én lykt for 

sidemarkeringslys montert innenfor kjøretøyets midtre tredel også tilstrekkelig.» 

e) I nr. 6.18.4.3 skal nytt ledd lyde: 

«Lykten for sidemarkeringslys kan være en del av en lysende overflate som er felles med siderefleksinnretningen.» 

f) Nr. 6.26.1 skal lyde: 

«6.26.1. Montering: 

obligatorisk på kjøretøyer med en total bredde på mer enn 2,55 m. 

Valgfritt på kjøretøyer med en total bredde på høyst 2,55 m.» 

 5) I vedlegg XIV skal nr. 2.1 lyde: 

«2.1. Dette vedlegg får anvendelse på de delene av den utvendige overflaten som med kjøretøyet i lastet tilstand, utstyrt 

med dekk av største diameter eller beltesett av største vertikale dimensjon som kjøretøyet er godkjent for, og som 

ikke er beregnet på vern av jord, og med alle dører, vinduer og atkomstlokk osv. i lukket stilling, befinner seg» 

 6) I vedlegg XV gjøres følgende endringer: 

a) I del 2 nr. 3.4.2.1 skal begge forekomster av tallet «1 000» erstattes med «2 000».  
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b) I del 5 gjøres følgende endringer: 

i) I nr. 1.2 utgår tre siste punktum. 

ii) I nr. 5.1.3 skal tallet «1 000» erstattes med «2 000». 

iii) I nr. 6.1 skal tallet «1 000» erstattes med «2 000». 

iv) Nr. 6.1.1 skal lyde: 

«6.1.1. For å kontrollere at kjøretøyet oppfyller kravene i denne del, skal kjøretøyet prøves ved inntil 

14 enkeltfrekvenser i dette området, for eksempel: 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 

600, 750, 900 og fra 1 000 til 2 000 MHz, i samsvar med den trinnvise økningen angitt i ISO 11451-1 

tredje utgave 2005 og endring 1:2008.» 

v) I nr. 7.1.2 skal tallet «1 000» erstattes med «2 000». 

vi) I nr. 7.4 skal nytt punktum lyde: 

«Kjøretøyet skal utsettes for elektromagnetisk stråling i frekvensområdet 20–2 000 MHz med loddrett 

polarisasjon.» 

vii) Nr. 7.4.2 skal lyde: 

«7.4.2. Prøvingssignalets bølgeform 

Prøvingssignalets modulasjon skal være 

a) amplitudemodulasjon (AM) med 1 kHz modulasjon og 80 % modulasjonsgrad (m = 0,8 ± 0,04) i 

frekvensområdet 20–1 000 MHz (som definert i figur 3 i denne del), og 

b) pulsmodulasjon (PM) med ton = 577 μs og periode = 4 600 μs i frekvensområdet 1 000–2 000 MHz 

som angitt i ISO 11451-1 tredje utgave 2005 og endring 1:2008.» 

viii) Nytt nr. 7.4.4 skal lyde: 

«7.4.4. Eksponeringstid 

Eksponeringstiden for hver prøvingsfrekvens skal være tilstrekkelig til at kjøretøyet som prøves, skal 

kunne reagere under normale forhold. Uansett skal den ikke være under to sekunder.» 

 7) I vedlegg XXI gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2.1 skal lyde: 

«2.1. Største mål for kjøretøyer i gruppe T eller C er som følger: 

2.1.1. Lengde: 12 m. 

2.1.2. Bredde: 2,55 m (uten å ta hensyn til dekkets utbuling ved kontaktpunktet med underlaget). 

Bredden kan økes til opptil 3,00 m dersom dette utelukkende skyldes montering av dekk, gummibelter eller 

konfigurasjoner med to dekk som er nødvendige for vern av jord, herunder avskjermingssystemer, forutsatt at 

bredden til kjøretøyets permanente konstruksjon er begrenset til 2,55 m, og at det typegodkjente kjøretøyet 

også er utstyrt med minst ett sett med dekk eller gummibelter som gir en bredde som ikke overstiger 2,55 m. 

2.1.3. Høyde: 4 m.» 

b) Nye nr. 2.3, 2.3.1, 2.3.2 og 2.3.3 skal lyde: 

«2.3. Største mål for kjøretøyer i gruppe R er som følger: 

2.3.1. Lengde: 12 m. 

2.3.2. Bredde: 2,55 m (uten å ta hensyn til dekkets utbuling ved kontaktpunktet med underlaget). 
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Bredden kan økes til opptil 3,00 m dersom dette utelukkende skyldes et av følgende forhold: 

a) Bruk av dekkonfigurasjoner for vern av jord, forutsatt at kjøretøyet også kan utstyres med minst ett sett 

med dekk som gir en bredde som ikke overstiger 2,55 m. Kjøretøykonstruksjonen som er nødvendig for 

transport, skal ikke være bredere enn 2,55 m. Dersom kjøretøyet også kan utstyres med minst ett sett med 

dekk som gir en bredde som ikke overstiger 2,55 m, skal kjøretøyets bredde med eventuelle monterte 

avskjermingssystemer være begrenset til 2,55 m. 

b) Forekomsten av verktøyer som er nødvendige for drift av kjøretøyet, og som er i samsvar med 

bestemmelsene som gjennomfører europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF(*). Kjøretøy-

konstruksjonen som er nødvendig for transport, skal ikke være bredere enn 2,55 m. 

2.3.3. Høyde: 4 m. 
  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF av 17. mai 2006 om maskiner, og om endring av direktiv 

95/16/EF (omarbeiding) (EUT L 157 av 9.6.2006, s. 24).» 

 8) I vedlegg XXVI skal nr. 2.4.2 lyde: 

«2.4.2. Innretningens bredde skal ikke på noe punkt overstige bakakselens bredde målt ved hjulenes ytterste punkt, 

dekkenes utbuling nær bakken ikke medregnet, og den skal ikke være mer enn 10 cm kortere på hver side. 

Dersom det er mer enn én bakaksel, skal bredden av den bredeste akselen legges til grunn. Innretningen skal 

uansett ikke være bredere enn 2,55 m.» 

 9) I vedlegg XXVII nr. 2.1 skal første punktum lyde: 

«Bredden på kjøretøyet med innretningen skal ikke overstige kjøretøyets største samlede bredde eller 2,55 m, alt etter hva 

som er minst. Hoveddelen av den ytre overflaten skal være høyst 120 mm innenfor kjøretøyets ytterste plan (største 

bredde).» 

10) I vedlegg XXVIII nr. 2 skal annet strekpunkt lyde: 

«— bredden ikke overskrider traktorens største samlede bredde uten utstyr eller 2,55 m, alt etter hva som er minst.» 

11) I vedlegg XXXIV skal nytt nummer lyde: 

«2.9. Dersom en tilhenger trekker en annen tilhenger, skal den mekaniske koplingen på førstnevnte oppfylle kravene til 

mekaniske koplinger på traktorer.» 

 _____  
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VEDLEGG II 

Rettelser av delegert forordning (EU) 2015/208 

I vedlegg I, IV, XII og XXXIV til delegert forordning (EU) 2015/208 gjøres følgende rettelser: 

1) I vedlegg I gjøres følgende rettelser: 

a) Raden med reglement nr. 5 utgår. 

b) Raden med reglement nr. 21 utgår. 

c) Raden med reglement nr. 75 utgår. 

2) I vedlegg IV gjøres følgende rettelser: 

a) Nr. 1.1, 1.2 og 2 utgår. 

b) Nye nr. 2, 3 og 4 skal lyde: 

«2. Kravene i ISO 10998:2008 endring 1 2014 får anvendelse på styringen av kjøretøyer i gruppe Tb og Cb med 

høyeste konstruksjonshastighet på over 40 km/t, men ikke over 60 km/t. 

3. Styringen av Cb-traktorer skal oppfylle kravene fastsatt i nr. 3.9 i vedlegg XXXIII. 

4. Kravene til betjeningskraft for kjøretøyene nevnt i nr. 1 skal være de samme som kravene for kjøretøyer i gruppe 

N2 fastsatt i del 6 i UN-ECE-reglement nr. 79, som nevnt i vedlegg I. 

For et kjøretøy som er utstyrt med sadel og styre, bør de samme kravene til betjeningskraft få anvendelse på midten 

av grepet.» 

3) I vedlegg XII gjøres følgende rettelser: 

a) Nr. 6.15.5 siste punktum skal lyde: 

«Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan reduseres til 5° dersom refleksinnretningen er mindre enn 750 mm 

over bakken.» 

b) Tittelen på tillegg 3 skal lyde: 

«Dimensjoner, den reflekterende flatens minste størrelse, farge og fotometriske minstekrav og identifikasjon og 

merking av signalpaneler og signalfolier for kjøretøyer med en bredde på over 2,55 m» 

4) I vedlegg XXXIV gjøres følgende rettelser: 

a) I nr. 3.4.1 skal formelen for h2 lyde: 

«h2 ≤ (((mla – 0,2 × mt) × 1 – (S × c))/(0,6 × (mlt – 0,2 × mt + S)))» 

b) I nr. 8 skal bokstav b) lyde: 

«b) utskiftbare trukne maskiner i gruppe R1a eller R2a som hovedsakelig er beregnet på å behandle materialer i 

henhold til artikkel 3 nr. 9 i forordning (EU) nr. 167/2013,» 

 __________  


