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

beslutade den 28 november 2014. 

Transportstyrelsen föreskriver1 med stöd av 8 kap. 16 § fordons-

förordningen (2009:211) och 4 § förordningen (1998:1709) om avgaskrav 

för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner att 2 kap. 4 och 17 §§ 

styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:97) om traktorer ska ha 

följande lydelse. 

2 kap. 

4 § Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 

2003 om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av 

släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av 

system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon och om 

upphävande av direktiv 74/150/EEG. 

Rådets direktiv 2004/66/EG av den 26 april 2004 om anpassning av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG, 2002/83/EG, 

2003/37/EG och 2003/59/EG och av rådets direktiv 77/388/EEG, 

91/414/EEG, 96/26/EG, 2003/48/EG och 2003/49/EG angående fri rörlighet 

för varor, frihet att tillhandahålla tjänster, jordbruk, transportpolitik och 

beskattning, till följd av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, 

Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning. 

Kommissionens direktiv 2005/67/EG av den 18 oktober 2005 om ändring 

av bilagorna I och II till rådets direktiv 86/298/EEG, bilagorna I och II till 

rådets direktiv 87/402/EEG och bilagorna I, II och III till 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG om typgodkännande av 

jordbruks- och skogsbrukstraktorer i syfte att anpassa bilagorna. 

 
1 Jfr kommissionens direktiv 2014/44/EU av den 18 mars 2014 om ändring av 
bilagorna I, II och III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG om 
typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara 
dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata 
tekniska enheter till dessa fordon, samt kommissionens direktiv 2014/43/EU av den 
18 mars 2014 om ändring av bilagorna I, II och III till Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/25/EG om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga 
föroreningar från motorer avsedda för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer. 
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Kommissionens direktiv 2005/13/EG av den 21 februari 2005 om 

ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG om utsläpp 

av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer avsedda för 

jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, och om ändring av bilaga I till 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG om typgodkännande av 

jordbruks- eller skogsbrukstraktorer. 

Rådets direktiv 2006/96/EG av den 20 november 2006 om anpassning av 

vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av 

Bulgariens och Rumäniens anslutning. 

Kommissionens direktiv 2010/22/EU av den 15 mars 2010 om ändring 

för anpassning till teknikens utveckling av rådets direktiv 80/720/EEG, 

86/298/EEG, 86/415/EEG och 87/402/EEG och Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2000/25/EG och 2003/37/EG med avseende på 

typgodkännande av jordbruks- och skogsbrukstraktorer. 

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 skogsbrukstraktorer. 

Rådets direktiv 2013/15/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa 

direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av Republiken 

Kroatiens anslutning. 

Kommissionens direktiv 2014/44/EU av den 18 mars 2014 om ändring 

av bilagorna I, II och III till Europaparlamentets och rådets direktiv 

2003/37/EG om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av 

släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av 

system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon. 

17 § Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG av den 22 maj 

2000 om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från 

motorer avsedda för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer och om ändring av 

rådets direktiv 74/150/EEG. 

Kommissionens direktiv 2005/13/EG av den 21 februari 2005 om 

ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG om utsläpp 

av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer avsedda för 

jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, och om ändring av bilaga I till 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG om typgodkännande av 

jordbruks- eller skogsbrukstraktorer. 

Rådets direktiv 2006/96/EG av den 20 november 2006 om anpassning av 

vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av 

Bulgariens och Rumäniens anslutning. 

Kommissionens direktiv 2010/22/EU av den 15 mars 2010 om ändring 

för anpassning till teknikens utveckling av rådets direktiv 80/720/EEG, 

86/298/EEG, 86/415/EEG och 87/402/EEG och Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2000/25/EG och 2003/37/EG med avseende på 

typgodkännande av jordbruks- och skogsbrukstraktorer. 

Rådets direktiv 2013/15/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa 

direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av Republiken 

Kroatiens anslutning. 
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Kommissionens direktiv 2014/43/EU av den 18 mars 2014 om ändring 

av bilagorna I, II och III till Europaparlamentets och rådets direktiv 

2000/25/EG om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga 

föroreningar från motorer avsedda för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer. 

___________ 

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2015. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

STAFFAN WIDLERT 

 Karin Wiese 

 (Väg- och järnvägsavdelningen) 
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