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SMĚRNICE KOMISE 98/39/ES
ze dne 5. června 1998,
kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 75/321/EHS týkající se mechanismu
řízení kolových zemědělských a lesnických traktorů
(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

pokud tento typ traktoru nebo tyto traktory splňují požadavky
směrnice 75/321/EHS ve znění této směrnice.
Od 1. října 1999 členské státy

s ohledem na směrnici Rady 75/321/EHS ze dne
20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských
států týkajících se mechanismu řízení kolových zemědělských
a lesnických traktorů (1), naposledy pozměněnou směrnicí Rady
97/54/ES (2), a zejména na článek 4 uvedené směrnice,

2.

vzhledem k tomu, že je nyní potřebné považovat poruchu
motoru za potenciální příčinu selhání zvláštního zařízení, což
může způsobit zablokování řízení;

— mohou odmítnout udělit vnitrostátní schválení typu pro typ
traktoru, který nesplňuje požadavky směrnice 75/321/EHS
ve znění této směrnice.

vzhledem k tomu, že v důsledku toho je potřebné změnit
směrnici 75/321/EHS;

Článek 3

vzhledem k tomu, že opatření této směrnice jsou v souladu se
stanoviskem Výboru pro přizpůsobování technickému pokroku
zřízeného směrnicí 74/150/EHS (3), naposledy pozměněnou
směrnicí 97/54/ES,
PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1
V příloze směrnice 75/321/EHS se první věta bodu 2.2.4.1.2
nahrazuje tímto:
„Jestliže má traktor mechanismus strojního řízení ve
smyslu bodu 1.2.1.3 a má-li tento mechanismus plně
hydraulický převod, musí být možné v případě poruchy
zvláštního zařízení nebo motoru vykonat dva manévry
stanovené v bodě 2.2.1.3 s použitím zvláštního doplňkového zařízení.“
Článek 2
1.

Od 1. května 1999 nesmějí členské státy

— odmítnout udělit ES schválení typu nebo vydat doklad
uvedený v čl. 10 odst. 1 třetí odrážce směrnice
74/150/EHS nebo udělit vnitrostátní schválení typu pro
typ traktoru, ani
— zakázat první uvedení traktorů do provozu,

(1) Úř. věst. L 147, 9. 6. 1975, s. 24.
(2) Úř. věst. L 277, 10. 10. 1997, s. 24.
(3) Úř. věst. L 84, 28. 3. 1974, s. 10.

— nesmějí již vydat doklad uvedený v čl. 10 odst. 1 třetí
odrážce směrnice 74/150/EHS pro typ traktoru, který nesplňuje požadavky směrnice 75/321/EHS ve znění této
směrnice, a

1.
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. dubna 1999. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na
tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
2.
Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení
vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
Článek 4
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropských společenství.
Článek 5
Tato směrnice je určena členským státům.
V Bruselu dne 5. června 1998.
Za Komisi
Martin BANGEMANN

člen Komise

