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Föreskrifter 
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (TSFS 2012:97) om traktorer; 

beslutade den 6 september 2013. 

Transportstyrelsen föreskriver1 med stöd av 8 kap. 16 § fordons-
förordningen (2009:211) att 2 kap. 12 § styrelsens föreskrifter och allmänna 
råd (TSFS 2012:97) om traktorer ska ha följande lydelse. 

2 kap. 

12 § Rådets direktiv 86/297/EEG av den 26 maj 1986 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om kraftuttagen på jordbruks- eller 
skogsbrukstraktorer med hjul samt skydd av dessa uttag2. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG av den 23 september 
1997 om ändring av rådets direktiv 74/150/EEG, 74/151/EEG, 74/152/EEG, 
74/346/EEG, 74/347/EEG, 75/321/EEG, 75/322/EEG, 76/432/EEG, 
76/763/EEG, 77/311/EEG, 77/537/EEG, 78/764/EEG, 78/933/EEG, 
79/532/EEG, 79/533/EEG, 80/720/EEG, 86/297/EEG, 86/415/EEG och 
89/173/EEG vad gäller den konstruktionsmässiga maximihastigheten för 
jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul3. 

Kommissionens direktiv 2010/62/EU av den 8 september 2010 om 
ändring i form av anpassning av de tekniska bestämmelserna i rådets 
direktiv 80/720/EEG och 86/297/EEG samt Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/37/EG, 2009/60/EG och 2009/144/EG vad gäller 
typgodkännande av jordbruks- och skogsbrukstraktorer4. 

Kommissionens direktiv 2012/24/EU av den 8 oktober 2012 om ändring 
för anpassning av de tekniska föreskrifterna av rådets direktiv 86/297/EEG 

 
1 Jfr kommissionens direktiv 2012/24/EU av den 8 oktober 2012 om ändring för 
anpassning av de tekniska föreskrifterna av rådets direktiv 86/297/EEG om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kraftuttagen på jordbruks- eller 
skogsbrukstraktorer med hjul samt skydd av dessa uttag (EUT L 274, 9.10.2012, s. 
24, Celex 32012L0024). 
2 EGT L 186, 8.7.1986, s. 19 (Celex 31986L0297). 
3 EGT L 277, 10.10.1997, s. 24 (Celex 31997L0054). 
4 EUT L 238, 9.9.2010, s. 7 (Celex 32010L0062). 
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om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kraftuttagen på 
jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul samt skydd av dessa uttag5. 
___________ 

Denna författning träder i kraft den 31 oktober 2013. 
 
På Transportstyrelsens vägnar 
 
STAFFAN WIDLERT 
 Janike Rudert 
 (Väg- och järnvägsavdelningen) 
  
  
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
5 EUT L 274, 9.10.2012, s. 24 (Celex 32012L0024). 
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