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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2011/87/EU

av 16. november 2011

om endring av direktiv 2000/25/EF med hensyn til gjennomføringen av utslippstrinn for smalsporede 
traktorer(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen,

etter oversending av utkastet til rettsakt til de nasjonale 
parlamentene,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

etter den ordinære regelverksprosess(2) og

og ut fra følgende betraktninger:

1) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/25/EF av 
22. mai 2000 om tiltak mot utslipp av forurensende gasser 
og partikler fra motorer til framdrift av jordbruks- og 
skogbrukstraktorer(3) reguleres eksosutslipp fra motorer 
montert i jordbruks- og skogbrukstraktorer, med sikte 
på ytterligere vern av menneskers helse og miljøet. Ved 
direktiv 2000/25/EF er det fastsatt at utslippsgrensene 
som gjelder i 2010 for typegodkjenning av de fleste 
motorer med kompresjonstenning, kalt trinn III A, 
skulle erstattes med de strengere trinn III B-grensene, 
som skulle tre i kraft suksessivt fra 1. januar 2010 med 
hensyn til typegodkjenning, og fra 1. januar 2011 med 
hensyn til markedsføring av disse motorene. Trinn IV, 
som fastsetter strengere utslippsgrenser enn trinn III B, 
vil tre i kraft suksessivt fra 1. januar 2013 med hensyn til 
typegodkjenning av slike motorer, og fra 1. januar 2014 
med hensyn til markedsføring.

2) Ved artikkel 2 bokstav b) i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2004/26/EF av 21. april 2004 om endring 

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 301 av 18.11.2011, s. 1, er om-
handlet i EØS-komiteens beslutning nr. 43/2012 av 30. mars 2012 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving 
og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 
av 2.8.2012, s. 26.

(1) EUT C 132 av 3.5.2011, s. 53.
(2) Europaparlamentets holdning av 25. oktober 2011 (ennå ikke offentliggjort 

i EUT) og rådsbeslutning av 8. november 2011.
(3) EFT L 173 av 12.7.2000, s. 1.

av direktiv 97/68/EF om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om tiltak mot utslipp av forurensende gasser 
og partikler fra forbrenningsmotorer som skal monteres 
i ikke-veigående mobile maskiner(4), er det fastsatt 
at Kommisjonen skal vurdere tilgjengelig teknologi, 
herunder forholdet mellom nytte og kostnad, med 
henblikk på å bekrefte grenseverdier for trinn III B og 
IV, og vurdere om det er behov for mer fleksibilitet, flere 
unntak eller senere innføringsdatoer for visse typer utstyr 
eller motorer, og ta hensyn til motorer som er montert i 
ikke-veigående mobile maskiner med sesongbetingede 
bruksområder. Ved artikkel 4 nr. 8 i direktiv 2000/25/EF 
er det dessuten fastsatt en bestemmelse om revisjon for å 
ta hensyn til behovene i tilknytning til traktorer i gruppe 
T2, T4.1 og C2.

3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF(5) har vært 
gjenstand for flere tekniske undersøkelser. Som følge 
av disse tekniske undersøkelsene utført i 2007, 2009 
og 2010 og bekreftet ved konsekvensanalysen utført av 
Kommisjonen, ble det fastslått at det er teknisk umulig 
for traktorer i gruppe T2, T4.1 og C2 å oppfylle kravene i 
trinn III B og IV innen de datoene som er angitt i nevnte 
direktiv.

4) For å unngå at det i unionsregelverket blir fastsatt 
tekniske krav som ikke kan oppfylles, og for å hindre 
en situasjon der traktorer i gruppe T2, T4.1 og C2 ikke 
lenger kan typegodkjennes og markedsføres eller tas i 
bruk, er det nødvendig å fastsette en overgangsperiode på 
tre år der traktorer i gruppe T2, T4.1 og C2 fremdeles kan 
typegodkjennes og markedsføres eller tas i bruk.

5) Kommisjonen skal avlegge årlig rapport til 
Europaparlamentet og Rådet om utviklingen i arbeidet 
med tekniske løsninger til teknologi som oppfyller 
kravene i trinn IV.

(4) EUT L 146 av 30.4.2004, s. 1.
(5) EFT L 59 av 27.2.1998, s. 1.
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6) Direktiv 2000/25/EF bør derfor endres —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Endringer av direktiv 2000/25/EF

I artikkel 4 i direktiv 2000/25/EF skal nytt nr. lyde:

«9.  Som unntak skal datoene angitt i nr. 2 bokstav d) og 
e) og i nr. 3, for traktorer i gruppe T2, T4.1 og C2, som 
definert henholdsvis i annet strekpunkt i bokstav A nr. 1 
i kapittel A, i nr. 1.1 i del I av tillegg 1 til kapittel B, og i 
bokstav A nr. 2 i kapittel A i vedlegg II til direktiv 2003/37/
EF, og som er utstyrt med motorer i kategori L-R, utsettes 
med tre år. Fram til disse datoene skal kravene i trinn III A 
i dette direktiv fortsatt få anvendelse.»

Artikkel 2

Tilgjengelig forenlig teknologi

Kommisjonen skal innen 31. desember 2014 vurdere hvilken 
tilgjengelig teknologi som er i stand til å oppfylle kravene i 
trinn IV, og som er forenlig med behovene i gruppe T2, T4.1 
og C2, og eventuelt framlegge forslag for Europaparlamentet 
og Rådet.

Artikkel 3

Innarbeiding

1.  Medlemsstatene skal innen 9. desember 2012 vedta og 
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 
Kommisjonen teksten til disse tiltakene.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

2.  Medlemsstatene skal umiddelbart oversende 
Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige 
bestemmelsene som de vedtar på det området dette direktiv 
omhandler.

Artikkel 4

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 5

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 16. november 2011.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BUZEK W. SZCZUKA

 President Formann


