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DIREKTIVA KOMISIJE 98/39/ES
z dne 5. junija 1998
o prilagoditvi Direktive Sveta 75/321/EGS glede krmilja kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na
kolesih tehničnemu napredku
(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

če ti traktorji ustrezajo zahtevam Direktive 75/321/EGS, spremenjene s to direktivo.
2.

Od 1. oktobra 1999 države članice:

ob upoštevanju Direktive Sveta 75/321/EGS z dne 20. maja
1975 o približevanju zakonodaje držav članic o krmilju kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih (1), kakor je bila
nazadnje spremenjena z Direktivo 97/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2), in zlasti člena 4 Direktive,

— ne smejo več izdajati dokumenta iz tretje alinee člena 10(1)
Direktive 74/150/EGS za tip traktorja, ki ne ustreza zahtevam Direktive 75/321/EGS, kakor je bila spremenjena s to
direktivo,

ker je zdaj ustrezno, da se odpoved motorja šteje kot mogoč
vzrok za okvaro posebne pomožne naprave, ki lahko povzroči
blokiranje krmila (volana);

— lahko zavrnejo podelitev nacionalne homologacije glede na
tip traktorja, če ta ne ustreza zahtevam Direktive
75/321/EGS, kakor je bila spremenjena s to direktivo.

ker mora biti zaradi tega Direktiva 75/321/EGS ustrezno
spremenjena;

Člen 3

ker so določbe te direktive v skladu z mnenjem Odbora za
prilagajanje tehničnemu napredku, ustanovljenega z Direktivo
Sveta 74/150/EGS (3), kakor je bila nazadnje spremenjena z
Direktivo 97/54/ES,
SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1
V Prilogi Direktive 75/321/EGS se prvi stavek točke 2.2.4.1.2
nadomesti z naslednjim:
„Če je traktor opremljen s krmiljem s tujo silo, kot je
opredeljeno v točki 1.2.1.3 in če je tak mehanizem popolnoma hidravličen, mora biti mogoče v primeru okvare
posebne naprave ali motorja izvesti dva manevra, opredeljena v točki 2.2.1.3, z uporabo posebne dodatne naprave“.
Člen 2
1.

Od 1. maja 1999 ne sme nobena država članica:

— glede na tip traktorja zavrniti podelitve ES-homologacije,
izdaje dokumenta, ki je omenjen v tretji alinei člena 10(1)
Direktive Sveta 74/150/EGS, ali podelitve nacionalne homologacije ali
— prepovedati začetka uporabe traktorja,

(1) UL L 147, 9.6.1975, str. 24.
(2) UL L 277, 10.10.1997, str. 24.
(3) UL L 84, 28.3.1974, str. 10.

1.
Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. aprila
1999. O tem takoj obvestijo Komisijo.
Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način
sklicevanja določijo države članice.
2.
Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih
predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga
ureja ta direktiva.
Člen 4
Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu
Evropskih skupnosti.
Člen 5
Ta direktiva je naslovljena na države članice.
V Bruslju, 5. junija 1998
Za Komisijo
Martin BANGEMANN

Član Komisije

