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RÅDETS DIREKTIV
av den 21 december 1989

om ändring av direktiv 77/536/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning
om skyddsbågar för jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul
(89/680/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

ANTAGIT DETTA DIE.EKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

Artikel 1

I artikel 9 fjärde strecksatsen första raden i direktiv
med beaktande av kommissionens förslag( 1 ),

i samarbete med Europaparlamentet^),
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs

yttrande(3), och
med beaktande av följande:

Det är nödvändigt att vidta åtgärder med syftet att steg för
steg upprätta den inre marknaden under en period fram till
den 31 december 1992 . Den inre marknaden består av ett

område utan inre gränser, med fri rörlighet för varor,
personer, tjänster och kapital.
Artikel 9 i direktiv 77/fi36/EEG(4), ändrad senast genom
direktiv 87/354/EEG(5), begränsar omfattningen för det
direktivet till jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul
med en massa mellan 1,5 och 4,5 ton. En ökning av den hittills
fastställda högsta massan med 1,5 ton medför inga större
nackdelar med avseende på trafiksäkerheten och säkerheten

vid markarbeten. Överrullningsskydd på traktorer med en
massa mellan 4,5 och 6 ton kan behandlas på samma sätt som
de på traktorer med en massa mellan 1,5 och 4,5 ton och
därmed kan samma regler tillämpas.

n EGT nr C 324, 17.12.1938, s . 14 .

(2) EGT nr C 120, 16.5.1989, s . 17 och
EGT nr C 256, 9.10.1989, s. 75.
(3) EGT nr C 102 , 24.4.1989, s. 8 .
(4) EGT nr L 220, 29.8.1977, s . 1 .
(5) EGT nr L 192, 11.7.1987, s . 43 .

77/536/EEG skall " massa mellan 1,5 och 4,5 ton" ersättas
med " massa mellan 1,5 och 6 ton".

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra
författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv
senast 12 månader efter den 3 januari 1990. De skall genast
underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 december 1989.
På rådets vägnar
E. CRESSON

Ordförande

