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TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2011/72/ESB

frá 14. september 2011

um breytingu á tilskipun ráðsins 2000/25/EB að því er varðar ákvæði 
um dráttarvélar sem settar eru á markað samkvæmt sveigjan leika -

áætluninni (*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS 
HAFA,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam -
bandsins, einkum 114. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusam -
bandsins,

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin,

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópu bandalaganna (1),

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (2),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/25/EB frá 22. 
maí 2000 um aðgerðir gegn losun mengandi lofttegunda 
og agna frá hreyflum dráttarvéla fyrir landbúnað eða 
skógrækt (3) eru settar reglur um losun með útblæstri 
frá hreyflum sem settir eru í dráttarvélar fyrir landbúnað 
eða skógrækt í því skyni að standa enn frekar vörð um 
heilbrigði manna og umhverfið. Í tilskipun 2000/25/EB 
er kveðið á um að viðmiðunarmörkunum fyrir losun, 
sem gilda árið 2010 fyrir gerðarviðurkenningu meirihluta 
þjöppukveikjuhreyfla, og nefnd eru III. áfangi A, sé skipt 
út fyrir strangari viðmiðunarmörk III. áfanga B og öðlast 
gildi í áföngum frá og með 1. janúar 2011, að því er varðar 
setningu á markað, og frá 1. janúar 2010 að því er varðar 
gerðarviðurkenningu fyrir þessa hreyfla. IV. áfangi, þar 
sem kveðið er  á um strangari viðmiðunarmörk en í III. 
áfanga B, mun öðlast gildi í áföngum frá og með 1. janúar 
2013 að því er varðar gerðarviðurkenningu fyrir þessa 
hreyfla og frá og með 1. janúar 2014 að því er varðar 
setningu á markað.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 246, 23.9.2011, bls. 1. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 43/2012 frá 30. mars 2012 
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og 
vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-
sambandsins nr. 43, 2.8.2012, bls. 26. 

(1) Stjtíð. ESB C 107, 6.4.2011, bls. 26.
(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 23. júní 2011 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindum ESB) og ákvörðun ráðsins frá 19. júlí 2011.
(3) Stjtíð. EB L 173, 12.7.2000, bls. 1.

2) Umskiptin yfir í III. áfanga B fela í sér stökk að því er 
varðar breytingar á tækni sem munu krefjast umtalsverðs 
kostnaðar við að hrinda þeim í framkvæmd vegna endur -
hönnunar hreyflanna og vegna þróunar á háþróuðum 
tæknilausnum. Núverandi fjármála- og efnahagskreppa í 
heiminum, eða önnur efnahagsleg áföll, ættu hins vegar 
ekki að leiða til lækkunar á umhverfisstöðlum. Endur -
skoðun tilskipunar 2000/25/EB skal því teljast undan -
tekningartilvik. Enn fremur eru fjárfestingar í umhverfis -
vænni tækni mikilvægar til að stuðla að framtíðar vexti, 
atvinnu og öryggi í heilbrigðismálum.

3) Í tilskipun 2000/25/EB er kveðið á um sveigjanleikaáætlun 
til að heimila framleiðendum dráttarvéla að kaupa, 
á tilteknum áfanga, takmarkaðan fjölda hreyfla sem 
uppfylla ekki viðmiðunarmörk fyrir losun sem gilda í 
þeim áfanga, en hafa verið viðurkenndir í samræmi við 
kröfurnar í þeim áfanga sem kemur næst á undan þeim 
áfanga sem við á.

4) Síðan 2005 hefur tilskipun 2000/25/EB kveðið á um mat 
á hugsanlegri þörf fyrir viðbótarsveigjanleika í tengslum 
við viðmiðunarmörk fyrir losun í III. áfanga B og IV. 
áfanga.  Til þess að veita iðnaðinum tímabundna aðstoð 
þegar farið er yfir á næsta áfanga er nauðsynlegt að aðlaga 
skilyrðin fyrir beitingu sveigjanleikaáætlunarinnar.

5) Í III. áfanga B skal fjöldi dráttarvéla, sem eru settar á 
markað og eru teknar í notkun, í hverjum hreyfilflokki, 
ekki fara yfir 40% af fjölda þeirra dráttarvéla, sem settar 
eru á markað af dráttarvélaframleiðandanum í þeim 
hreyfilflokki.  Hinn kosturinn, þ.e. að heimila að ákveðinn 
fjöldi dráttarvéla sé settur á markað og tekinn í notkun 
innan sveigjanleikaáætlunarinnar skal aðlagaður til sam -
ræmis við það.

6) Framleiðendur dráttarvéla sem falla undir gildissvið 
þessarar tilskipunar skulu njóta góðs af evrópskum áætlun -
um um fjárstuðning eða öðrum viðeigandi stuðnings -
áætlunum aðildarríkjanna. Þessar stuðnings áætlanir geta 
stutt verkefni sem nota bestu, fáanlegu tæknina og hafa 
ströngustu losunarstaðlana.
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7) Því ber að breyta tilskipun 2000/25/EB til samræmis við 
það.

8) Ráðstafanirnar sem kveðið er á um í þessari tilskipun 
endurspegla tímabundna erfiðleika sem iðnaðurinn 
stendur frammi fyrir. Því skal beiting þessara ráðstafana 
vera takmörkuð við þann tíma sem III. áfangi B stendur 
yfir.

9)  Herða skal núverandi viðmiðunarmörk fyrir losun, þ.m.t. 
að því er varðar örsmáar svartar kolefnisagnir, nánar 
tiltekið með því að taka upp viðmiðunarmörk fyrir fjölda 
agna í framtíðarlöggjöf ef viðeigandi mat á áhrifum leiðir 
í ljós að það sé réttlætanlegt.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Breytingar á tilskipun 2000/25/EB

Tilskipun 2000/25/EB er breytt sem hér segir:

1)  Eftirfarandi undirliðir bætast við 1. gr.:

„– „sveigjanleikaáætlun“:  undanþágumálsmeðferð sem 
felur í sér að aðildarríki heimilar að takmarkaður fjöldi 
dráttarvéla sé settur á markað og tekinn í notkun í 
samræmi við kröfurnar sem mælt er fyrir um í 3. gr. a,

– „hreyfilflokkur“:  flokkun hreyfla sem sameinar afköst 
og áfanga að því er varðar viðmiðunarmörk fyrir losun 
með útblæstri,

– „að bjóða fram á markaði“: öll afhending dráttarvéla 
eða hreyfla til dreifingar eða notkunar á markaði 
Sambandsins á meðan á viðskiptastarfsemi stendur, 
hvort sem það er gegn greiðslu eða án endurgjalds,

– „setning á markað“:  að bjóða fram dráttarvél eða 
hreyfil í fyrsta sinn á markaði,

– „að taka í notkun“: fyrsta notkun dráttarvélar eða 
hreyfils eins og til er ætlast, innan Sambandsins. 
Dagsetning skráningar, ef við á, eða setningar á markað, 
skal teljast dagsetningin sem þau eru tekin í notkun.“,

2)  Eftirfarandi komi í stað 3. gr. a:

„3.gr. a

Sveigjanleikaáætlun

 Þrátt fyrir 1. og 2. mgr. 3. gr. skulu aðildarríkin kveða 
á um óski dráttarvélaframleiðandinn þess og með 
því skilyrði að viðurkenningaryfirvaldið hafi veitt 
viðeigandi leyfi fyrir setningu á markað í samræmi við 

 málsmeðferðarreglurnar sem mælt er fyrir um í IV. 
viðauka, að heimilt sé að taka í notkun takmarkaðan 
fjölda dráttarvéla með hreyflum, sem eru viðurkenndir 
í samræmi við kröfur þess áfanga um viðmiðunarmörk 
fyrir losun sem er næstur á undan sem er í gildi. 

 Sveigjanleikaáætlunin hefst þegar tiltekinn áfangi tekur 
gildi og skal hafa sama gildistíma og áfanginn sjálfur. 
Sveigjanleikaáætlunin, sem sett er fram í lið 1.2 í IV. 
viðauka, skal samt sem áður vera takmörkuð við þann tíma 
sem III. áfangi B stendur yfir eða við þrjú ár ef enginn 
áfangi er til staðar sem tekur við.“,

3) Í stað II. viðauka komi texti viðaukans við þessa tilskipun.

2. gr.

Lögleiðing

1.  Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög 
og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi 
síðar en 24. september 2012. Þau skulu þegar í stað senda 
framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau 
eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um 
slíka tilvísun.

2.  Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni texta 
helstu ákvæða í landslögum sem þau samþykkja um málefni 
sem tilskipun þessi nær til.

3. gr.

Gildistaka

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

4. gr.

Viðtakendur

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Strassborg, 14. september 2011.

  Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins,

  forseti. forseti.

  J. BUZEK M. DOWGIELEWICZ

______
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VIÐAUKI

„IV. VIÐAUKI

ÁKVÆÐI UM DRÁTTARVÉLAR OG HREYFLA SEM ERU SETT Á MARKAÐ SAMKVÆMT 
SVEIGJANLEIKAÁÆTLUNINNI SEM MÆLT ER FYRIR UM Í 3. GR. A

1.   AÐGERÐIR FRAMLEIÐENDA DRÁTTARVÉLA

1.1.   Dráttarvélaframleiðandi sem óskar eftir að nýta sér sveigjanleikaáætlunina skal sækja um leyfi hjá viður -
kenningar yfirvaldinu til að setja dráttarvélar á markað í samræmi við viðeigandi ákvæði sem sett eru fram í 
þessum viðauka, nema á meðan III. áfangi B stendur yfir. Fjöldi dráttarvéla skal ekki fara yfir efri mörkin sem 
sett eru fram í liðum 1.1.1 og 1.1.2. Hreyflarnir skulu uppfylla kröfurnar sem um getur í 3. gr. a.

1.1.1.  Fjöldi hreyfla sem settur er á markað samkvæmt sveigjanleikaáætluninni skal, í hverjum hreyfilflokki, ekki vera 
meiri en 20 % af árlegum fjölda dráttarvéla sem framleiðandinn setur á markað með hreyflum í þeim hreyfilflokki 
(reiknað sem meðaltal af sölu á markaði Sambandsins síðastliðin fimm ár). Ef dráttarvélaframleiðandi hefur 
verið með dráttarvélar á markaði í Sambandinu skemur en fimm ár skal meðaltalið reiknað út frá þeim tíma sem 
dráttarvélaframleiðandinn hefur verið með dráttarvélar á markaði í Sambandinu.

1.1.2.  Annar kostur en sá sem er tilgreindur í lið 1.1.1 er að fjöldi dráttarvéla sem settur er á markað samkvæmt 
sveigjanleikaáætluninni, með tilteknum afköstum, skal ekki fara yfir eftirfarandi efri mörk:

Afköst hreyfilsins
P (kW) Fjöldi dráttarvéla

19 < P ≤ 37 200

37 < P ≤ 75 150

75 < P ≤ 130 100

130 < P ≤ 560 50

1.2.  Dráttarvélaframleiðandi, sem óskar eftir að nýta sér sveigjanleikaáætlunina skal sækja um leyfi hjá 
viðurkenningaryfirvaldinu til að setja dráttarvélar á markað í samræmi við viðeigandi ákvæði sem sett eru fram í 
þessum viðauka á meðan III. áfangi B stendur yfir. Fjöldi dráttarvéla skal ekki fara yfir efri mörkin sem sett eru 
fram í liðum 1.2.1 og 1.2.2. Hreyflarnir skulu uppfylla kröfurnar sem um getur í 3. gr. a.

1.2.1.  Fjöldi hreyfla sem settur er á markað samkvæmt sveigjanleikaáætluninni skal, í hverjum hreyfilflokki, ekki vera 
meiri en 40 % af árlegum fjölda dráttarvéla sem framleiðandinn setur á markað með hreyflum í þeim hreyfilflokki 
(reiknað sem meðaltal af sölu á markaði Sambandsins síðastliðin fimm ár). Ef dráttarvélaframleiðandi hefur 
verið með dráttarvélar á markaði í Sambandinu skemur en fimm ár skal meðaltalið reiknað út frá þeim tíma sem 
dráttarvélaframleiðandinn hefur verið með dráttarvélar á markaði í Sambandinu.

1.2.2.  Annar kostur en sá sem er tilgreindur í lið 1.2.1 er að fjöldi dráttarvéla sem settur er á markað samkvæmt 
sveigjanleikaáætluninni, með tilteknum afköstum, skal ekki fara yfir eftirfarandi efri mörk:

Afköst hreyfilsins
P (kW) Fjöldi dráttarvéla

37 < P ≤ 56 200

56 < P ≤ 75 175

75 < P ≤ 130 250

130 < P ≤ 560 125

1.3.  Dráttarvélaframleiðandi skal láta eftirfarandi upplýsingar fylgja með umsókn sinni til viðurkenningaryfirvaldsins:

a)  sýniseintak af þeim merkimiðum sem festa skal á allar dráttarvélar sem hreyfill, sem settur hefur verið á 
markað samkvæmt sveigjanleikaáætluninni, verður settur í. Á merkimiðunum skal vera eftirfarandi áletrun: 
«DRÁTTARVÉL NR. ... (í röð dráttarvéla) AF ... (heildarfjöldi dráttarvéla með tiltekin afköst) MEÐ 
HREYFILNR. ...  MEÐ GERÐARVIÐURKENNINGU (tilskipun 2000/25/EB) NR. ...», og
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b)  sýniseintak af viðbótarmerkimiðanum sem festa skal á hreyfilinn með textanum sem um getur í lið 2.2.

1.4.   Dráttarvélaframleiðandi skal láta viðurkenningaryfirvaldi í té allar nauðsynlegar upplýsingar, sem tengjast 
beitingu sveigjanleikaáætlunarinnar, sem viðurkenningaryfirvaldið óskar eftir til að taka ákvörðun.

1.5.   Dráttarvélaframleiðandi skal skila skýrslu um beitingu sveigjanleikaáætlunarinnar sem hann notar, á 
sex mánaða fresti til viðurkenningaryfirvalda í sérhverju aðildarríki þar sem dráttarvél er sett á markað. 
Skýrslan skal innihalda uppsöfnuð gögn um fjölda dráttarvéla sem settar hafa verið á markað samkvæmt 
sveigjanleikaáætluninni, raðnúmer hreyfla og dráttarvéla og aðildarríkin þar sem dráttarvélin hefur verið tekin 
í notkun. Þessari málsmeðferð skal haldið áfram meðan sveigjanleikaáætlunin er í framkvæmd, án nokkurra 
undantekninga.

2.  AÐGERÐIR HREYFILFRAMLEIÐANDA 

2.1.   Hreyfilframleiðanda er heimilt að setja hreyfla á markað samkvæmt sveigjanleikaáætluninni, sem er samþykkt í 
samræmi við 1. og 3. lið þessa viðauka.

2.2.   Hreyfilframleiðandinn skal setja merkimiða á þá hreyfla með eftirfarandi texta: „Þessi hreyfill er settur á markað 
samkvæmt sveigjanleikaáætlun“ í samræmi við kröfurnar sem um getur í 5. lið I. viðauka.

3.  AÐGERÐIR VIÐURKENNINGARYFIRVALDS

  Viðurkenningaryfirvald skal meta efni umsóknar um sveigjanleikaáætlun og meðfylgjandi skjala. Í kjölfar 
þess tilkynnir viðurkenningaryfirvaldið dráttarvélaframleiðandanum um þá ákvörðun sína að leyfa notkun 
sveigjanleikaáætlunarinnar, eins og óskað er, eða ekki.

____________


