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TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2011/87/ESB

frá 16. nóvember 2011

um breytingu á tilskipun 2000/25/EB að því er varðar beitingu áfanga 
er varða losun dráttarvéla með lítilli sporvídd (*)

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 sambandsins (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 viðmiðunarmörkum 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 2010, að því er 
varðar gerðarviðurkenningu, og frá 1. janúar 2011 að því 
er varðar setningu þessara hreyfla á markað. 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.

2) Í b-lið 2. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 
20004/26/EB frá 21. apríl 2004 um breytingu á tilskipun 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 301, 18.11.2011, 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 132, 3.5.2011, bls. 53.
(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 25. október 2011 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindum ESB) og ákvörðun ráðsins frá 8. nóvember 2011.
(3) Stjtíð. EB L 173, 12.7.2000, bls. 1.

97/68/EB um samræmingu laga aðildarríkjanna er varða 
aðgerðir gegn losun mengandi lofttegunda og agna frá 
brunahreyflum færanlegra véla sem ekki eru notaðar 
á vegum (4) er kveðið á um að framkvæmdastjórnin 
skuli kanna þá tækni sem völ er á, þ.m.t. frá sjónarhóli 
kostnaðar- og ábatagreiningar, í því augnamiði að 
staðfesta viðmiðunarmörk III. áfanga B og IV. áfanga 
og að meta hugsanlega þörf fyrir frekari sveigjanleika, 
undanþágur eða frestun á því að taka í notkun tilteknar 
gerðir búnaðar eða hreyfla og að taka tillit til hreyfla 
sem settir hafa verið í færanlegan vélbúnað sem ætlaður 
er til árstíðabundinnar notkunar utan vega.  Enn fremur 
er í 8. mgr. 4. gr. tilskipunar 2000/25/EB kveðið á um 
endurskoðunarákvæði til þess að taka tillit til sérstakra 
eiginleika dráttarvéla í flokkum T2, T4.1 og C2.

3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/68/EB (5) var 
viðfangsefni nokkurra tæknilegra rannsókna. Niðurstöður 
þessara tæknilegu rannsókna, sem framkvæmdar voru 
2007, 2009 og 2010 og staðfestar af áhrifamatinu sem 
framkvæmdastjórnin framkvæmdi, leiddu í ljós að 
staðfest var að það væri ekki tæknilega mögulegt að 
dráttarvélar í flokkum T2, T4.1 og C2 uppfylltu kröfur 
III. áfanga B og IV. áfanga fyrir þær dagsetningar sem 
settar voru fram í þeirri tilskipun.

4) Til þess að koma í veg fyrir að í löggjöf Sambandsins 
væri mælt fyrir um tæknilegar kröfur sem ekki enn er 
hægt að uppfylla og til þess að koma í veg fyrir að upp 
komi sú staða að dráttarvélar í flokkum T2, T4.1 og C2 
geta ekki lengur fengið gerðarviðurkenningu og verið 
settar á markað og teknar í notkun, er nauðsynlegt að 
kveða á um 3 ára umbreytingartímabil, en á því tímabili 
er enn heimilt að veita dráttarvélum í flokkum T2, T4.1 og 
C2 gerðarviðurkenningu, setja þær á markað og taka þær í 
notkun.

5) Framkvæmdastjórnin skal senda Evrópuþinginu og 
ráðinu árlega skýrslu um framvindu í þróun tæknilausna 
sem uppfylla tæknikröfur IV. áfanga.

(4) Stjtíð. ESB L 146, 30.4.2004, bls. 1.
(5) Stjtíð. EB L 59, 27.2.1998, bls. 1.
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6) Því ber að breyta tilskipun 2000/25/EB til samræmis við 
það.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Breytingar á tilskipun 2000/25/EB

Eftirfarandi málsgrein bætist við í 4. gr. tilskipunar 2000/25/
EB:

„9. Með undanþágu skal dagsetningunum, sem settar eru 
fram í d- og e-liðum 2. mgr. og í 3. mgr., fyrir dráttarvélar 
í flokkum T2, T4.1 og C2, eins og skilgreint er í þeirri röð 
í öðrum undirlið í lið A.1 í kafla A, í lið 1.1 í I. hluta 1. 
viðbætis við kafla B og í lið A.2 í kafla A í II. viðauka við 
tilskipun 2003/37/EB og eru útbúnir hreyflum í flokkum L 
til R, frestað um 3 ár. Fram að þeim dagsetningum skulu 
kröfurnar í III. áfanga A í þessari tilskipun gilda áfram.“.

2. gr.

Framboð á samrýmanlegri tækni

Fyrir 31. desember 2014 skal framkvæmdastjórnin kanna hvaða 
tækni er til staðar sem getur uppfyllt kröfurnar í IV. áfanga og 
sem samrýmist þörfum flokka T2, T4.1 og C2 og leggja fram, 
eftir því sem við á, tillögur til Evrópuþingsins og ráðsins.

3. gr.

Lögleiðing

1. Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsyn -
leg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun 

þessari eigi síðar en 9. desember 2012. Þau skulu þegar í stað 
senda framkvæmdastjórninni texta þessara ráðstafana.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þær 
eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um 
slíka tilvísun.

2. Aðildarríkin skulu þegar í stað senda framkvæmda stjórn -
inni texta helstu ákvæða úr landslögum sem þau sam þykkja um 
málefni sem tilskipun þessi tekur til.

4. gr.

Gildistaka

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

5. gr.

Viðtakendur

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Strassborg, 16. nóvember 2011.

 Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins,

 forseti. forseti.

 J. BUZEK W. SZCZUKA

_____________________


