
25.9.2014 Nr. 54/469EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2011/88/ESB

frá 16. nóvember 2011

um breytingu á tilskipun 97/68/EB að því er varðar ákvæði um hreyfla sem settir eru á markað 
samkvæmt sveigjanleikaáætluninni (*)

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) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/68/EB frá
16. desember 1997 um samræmingu laga aðildarríkjanna
er varða aðgerðir gegn losun mengandi lofttegunda 
og agna frá brunahreyflum færanlegra véla sem ekki 
eru notaðar á vegum (3) varðar losun með útblæstri 
og losunarmörk fyrir loftmengunarefni frá hreyflum í 
færanlegum vélbúnaði til nota utan vega og stuðlar að 
heilsuvernd manna og verndun umhverfisins. Í tilskipun 
97/68/EB var kveðið á um að í stað losunarmarka 
sem giltu fyrir gerðarviðurkenningu meirihluta 
þjöppukveikjuhreyfla skv. III. áfanga A skyldu koma 
strangari mörk skv. III. áfanga B. Þessi mörk gilda frá  
1. janúar 2010 að því er varðar gerðarviðurkenningu
þessara hreyfla og frá 1. janúar 2011 að því er varðar að 
þessir hreyflar séu settir á markað.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 305, 23.11.2011, bls. 1. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 126/2014 frá 27. júní 
2014 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 48, 15.2.2011, bls. 134.
(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 25. október 2011 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 8. nóvember 2011.
(3) Stjtíð. EB L 59, 27.2.1998, bls. 1.

2) Framkvæmdastjórnin undirbýr nú endurskoðun
tilskipunar 97/68/EB í samræmi við kröfurnar í 2. gr.
tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2004/26/EB frá
21. apríl 2004 um breytingu á tilskipun 97/68/EB (4).
Til að tryggja að endurskoðaða tilskipunin sé í samræmi 
við viðmiðunarreglur Sambandsins um loftgæði og 
með hliðsjón af reynslu, niðurstöðum vísindarannsókna 
og fyrirliggjandi tækni skal framkvæmdastjórnin, við 
fyrirhugaða endurskoðun tilskipunar 97/68/EB og með 
fyrirvara um mat á áhrifum, taka eftirfarandi til athugunar:

– koma á nýjum losunaráfanga — V. áfanga — sem
skal, með fyrirvara um að vera framkvæmanlegt í
tæknilegu tilliti, byggjast á kröfum Euro VI-staðalsins 
fyrir þung ökutæki,

– taka upp nýjar kröfur um fækkun efnisagna, þ.e.
mörk fyrir fjölda agna sem gilda fyrir alla flokka
hreyfla með þjöppukveikju, þar sem það er tæknilega
mögulegt, til að tryggja árangursríka fækkun mjög
fíngerðra efnisagna,

– taka upp heildarnálgun, sem hvetur til setningu ákvæða 
sem draga úr losun, og ísetningu endurbótarhluta
fyrir eftirmeðferð útblásturs í þann flota færanlegs
vélbúnaðar til nota utan vega sem nú er í umferð,
á grundvelli umræðnanna sem nú standa yfir á
vegum efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir
Evrópu varðandi samræmdar kröfur fyrir ísetningu
endurbótarhluta fyrir stjórnun á losun; þessi nálgun
ætti að styðja við aðgerðir aðildarríkjanna varðandi
bætt loftgæði og efla vernd starfsmanna,

– koma á aðferð sem kveður á um reglubundna prófun
á færanlegum vélbúnaði og ökutækjum til nota
utan vega, einkum í því skyni að staðfesta að
mengunarvarnageta þeirra sé í samræmi við gildin
sem tilgreind eru við skráningu,

(4) Stjtíð. ESB L 146, 30.4.2004, bls. 1.
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– skoða möguleikann á að heimila við ákveðin skilyrði
varahreyfla sem uppfylla ekki kröfur III. áfanga A
fyrir spor- og eimreiðar,

– skoða möguleikann á samræmingu sérstakra
losunarstaðla fyrir járnbrautir á alþjóðavettvangi til
að tryggja framboð á hreyflum á viðráðanlegu verði
sem uppfylla sett losunarmörk.

3) 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 endurhönnunar hreyflanna og vegna þróunar á
háþróuðum tæknilausnum. Núverandi alþjóðlega
fjármála- og efnahagskreppan, eða önnur efnahagsleg
áföll, ættu hins vegar ekki að leiða til lækkunar á
umhverfisstöðlum. Endurskoðun tilskipunar 97/68/
EB skal því teljast undantekningartilvik. Enn fremur
eru fjárfestingar í umhverfisvænni tækni mikilvægar
til að stuðla að framtíðarvexti, atvinnu og öryggi í
heilbrigðismálum.

4) Í tilskipun 97/68/EB er kveðið á um sveigjanleikaáætlun
til að heimila framleiðendum búnaðar að kaupa, á
tímabilinu á milli tveggja losunaráfanga, takmarkaðan
fjölda hreyfla sem uppfylla ekki viðmiðunarmörk fyrir
losun sem gilda á því tímabili, en hafa verið viðurkenndir
í samræmi við kröfurnar í þeim áfanga sem kemur næst á
undan þeim áfanga sem við á.

5) Í b-lið 2. gr. tilskipunar 2004/26/EB er kveðið á um mat
á hugsanlegri þörf fyrir frekari sveigjanleika.

6) Í III. áfanga B skal hámarksfjöldi hreyfla, sem notaðir
eru til annars en að knýja sporreiðar, eimreiðar eða skip
í siglingum á skipgengum vatnaleiðum, sem setja má
á markað samkvæmt sveigjanleikaáætluninni, aukinn í
hverjum hreyfilflokki úr 20% í 37,5% af árlegum fjölda
búnaðar með hreyflum í þeim flokki, sem framleiðandi
búnaðarins setur á markað. Annar kostur sem ætti að
vera fyrir hendi er að heimila að ákveðinn fjöldi hreyfla
sé settur á markað innan sveigjanleikaáætlunarinnar. Sá
fjöldi hreyfla skal einnig endurskoðaður og skal ekki vera 
meiri en hámörkin sem mælt er fyrir um í lið 1.2.2 í XIII.
viðauka við tilskipun 97/68/EB.

7) Aðlaga skal reglurnar sem gilda um sveigjanleikaáætlunina 
þannig að beiting áætlunarinnar sé rýmkuð svo að hún
gildi um hreyfla sem ætlaðir eru til að knýja eimreiðar í
mjög takmarkaðan tíma.

8) Bætt loftgæði eru eitt af helstu markmiðum tilskipunar
Evrópuþingsins og ráðsins 2008/50/EB frá 21. maí 2008
um gæði andrúmslofts og hreinna loft í Evrópu (5). Til að
ná þessu markmiði er nauðsynlegt að ráðast gegn losun
við upptök hennar, þ.m.t. með því að minnka losun frá
færanlegum vélbúnaði til nota utan vega.

9) Fyrirtæki sem nota hreyfla sem falla undir gildissvið
þessarar tilskipunar skulu njóta góðs af evrópskum
áætlunum um fjárstuðning eða öðrum viðeigandi
stuðningsáætlunum aðildarríkjanna. Þessar
stuðningsáætlanir ættu einkum að styðja að ströngustu
losunarstaðlarnir séu teknir upp snemma.

10) Í tilskipun 97/68/EB er kveðið á um undanþágu fyrir
varahreyfla, sem gildir ekki um spor- og eimreiðar. Hins
vegar, að teknu tilliti til þyngdar- og stærðartakmarkana,
er nauðsynlegt að kveða á um takmarkaða undanþágu
fyrir varahreyfla í spor- og eimreiðar.

11) Ráðstafanirnar sem settar eru fram í þessari tilskipun
endurspegla tímabundna erfiðleika sem iðnaðurinn
stendur frammi fyrir og því skal beiting þessara ráðstafana 
vera takmörkuð við þann tíma sem III. áfangi B stendur
yfir eða í þrjú ár, ef ekki er fyrir hendi síðara stig.

12) Með tilliti til sérstakrar grunngerðar breska
járnbrautakerfisins, sem hefur í för með sér aðra sporvídd
og þ.a.l. þyngdar- og stærðartakmarkanir og þarf af þeim
sökum lengri aðlögunartíma vegna nýrra losunarmarka,
er viðeigandi að kveða á um meiri sveigjanleika fyrir
þennan tiltekna markað fyrir hreyfla í eimreiðar.

13) Því ber að breyta tilskipun 97/68/EB til samræmis við
það.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Breytingar á tilskipun 97/68/EB

Tilskipun 97/68/EB er breytt sem hér segir:

1) Í stað 6. mgr. 4. gr. komi eftirfarandi:

„6.  Setja má á markað þjöppukveikjuhreyfla sem ekki 
eru ætlaðir til að knýja sporreiðar eða skip í siglingum á 
skipgengum vatnaleiðum, samkvæmt sveigjanleikaáætlun, 
í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í XIII. 
viðauka, auk 1. – 5. mgr.“,

(5) Stjtíð. ESB L 152, 11.6.2008, bls. 1.
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2) Ákvæðum 10. gr. er breytt sem hér segir:

a) önnur undirgrein 1. mgr. a falli brott,

b) Eftirfarandi málsgreinar bætist við:

„1b.  Þrátt fyrir 3. mgr. g, 3. mgr. i og 4. mgr. a 9. gr.
mega aðildarríkin heimila að eftirfarandi hreyflar fyrir
sporreiðar og eimreiðar séu settir á markað:

a) varahreyflar sem uppfylla mörk III. áfanga A,
þegar þeir koma í stað hreyfla í spor- og eimreiðum 
sem:

i. uppfylla ekki staðal III. áfanga A eða

ii. uppfylla staðal III. áfanga A en uppfylla ekki
staðal III. áfanga B,

b) varahreyflar sem uppfylla ekki mörk III. áfanga
A, þegar þeir koma í stað hreyfla í sporreiðum án
stjórntækja til aksturs og sem ekki er hægt að aka
einum og sér, að því tilskildu að slíkir varahreyflar
uppfylli staðal sem er ekki síður strangur en
staðallinn sem hreyflar, sem settir eru í núverandi
sporreiðar sömu gerðar, uppfylla.

Aðeins má veita heimildir samkvæmt þessari málsgrein 
í þeim tilvikum þar sem viðurkenningaryfirvald 
aðildarríkisins er þess fullvist að notkun varahreyfils, 
sem uppfyllir kröfur síðast gildandi losunaráfanga í 
þeirri spor- eða eimreið sem um er að ræða, feli sér 
umtalsverð tæknileg vandkvæði.

1c.  Festa skal miða með textanum „VARAHREYFILL“ 
og einkvæmri tilvísun í viðkomandi undanþágu á 
hreyfla sem falla undir 1. mgr. a eða 1. mgr. b.

1d.  Framkvæmdastjórnin skal meta umhverfisáhrif 
og hugsanleg tæknileg vandkvæði að því er varðar 
að farið sé að ákvæðum 1. mgr. b. Með hliðsjón 
af því mati skal framkvæmdastjórnin eigi síðar en  
31. desember 2016 leggja fyrir Evrópuþingið og ráðið
skýrslu um endurskoðun 1. mgr. b ásamt, ef við á, 
tillögu að nýrri löggjöf og þ.m.t. lokadagsetningu fyrir 
beitingu þeirrar málsgreinar.“,

c) í stað 7. mgr. komi eftirfarandi:

„7.  Aðildarríkin skulu heimila að hreyflar, eins
og þeir eru skilgreindir í i., ii., og v. lið A-liðar
1. hluta I. viðauka, séu settir á markað samkvæmt
sveigjanleikaáætluninni í samræmi við ákvæðin sem
sett eru fram XIII. viðauka.“,

3) Ákvæðum XIII. viðauka er breytt í samræmi við viðaukann 
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. nóvember 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 senda framkvæmdastjórninni helstu
ákvæði úr 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 16. nóvember 2011.

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins,

forseti. forseti.

J. BUZEK W. SZCZUKA

______
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VIÐAUKI

Í stað 1. þáttar í XIII viðauka komi eftirfarandi:

„1.  AÐGERÐIR AF HÁLFU FRAMLEIÐANDA UPPRUNALEGS BÚNAÐAR

1.1.  Að frátöldum III. áfanga B, skal framleiðandi upprunalegs búnaðar, sem óskar eftir að nýta sér 
sveigjanleikaáætlunina, að undanskildum hreyflum til að knýja spor- og eimreiðar, sækja um leyfi 
hjá viðurkenningaryfirvaldi fyrir hreyfilframleiðendur sína til að setja á markað hreyfla sem eingöngu 
verði notaðir af þessum framleiðanda upprunalegs búnaðar sjálfum. Fjöldi hreyfla sem samrýmast ekki 
gildandi viðmiðunarmörkum um losun, en eru viðurkenndir samkvæmt nýjustu mörkum fyrir losun 
sem giltu í fyrri áfanga, skal ekki fara yfir efri mörkin sem sett eru fram í liðum 1.1.1 og 1.1.2.

1.1.1.  Fjöldi hreyfla, sem settir eru á markað samkvæmt sveigjanleikaáætluninni, skal ekki vera meiri, 
í hverjum hreyfilflokki, en 20% af árlegu magni búnaðar með hreyflum í þeim flokki sem 
framleiðandi upprunalegs búnaðar setur á markað (reiknað sem meðaltal af sölu á markaði í 
Evrópusambandinu síðastliðin fimm ár). Ef framleiðandi upprunalegs búnaðar hefur sett búnað á 
markað í Evrópusambandinu skemur en 5 ár skal meðaltalið reiknað út miðað við þann tíma sem 
framleiðandinn hefur sett búnað á markað í Evrópusambandinu.

1.1.2.  Annar kostur en sá sem tilgreindur er í lið 1.1.1 og að undanskildum hreyflum fyrir spor- og eimreiðar, 
er að framleiðandi upprunalegs búnaðar sæki um heimild fyrir hreyfilframleiðendur sína til að setja 
á markað tiltekinn fjölda hreyfla sem eingöngu verði notaðir af þessum framleiðanda upprunalegs 
búnaðar sjálfum. Fjöldi hreyfla í hverjum hreyfilflokki skal ekki vera meiri en eftirfarandi tölur segja 
til um:

Hreyfilflokkur P (kW) Fjöldi hreyfla

200

150

100

50

1.2.  Á III. áfanga B, en þó ekki lengur en á 3 ára tímabili frá upphafi áfangans, að undanskildum hreyflum 
til að knýja spor- og eimreiðar, skal framleiðandi upprunalegs búnaðar sem óskar eftir að nýta 
sér sveigjanleikaáætlunina sækja um leyfi hjá viðurkenningaryfirvaldi fyrir hreyfilframleiðendur 
sína til að setja á markað hreyfla sem eingöngu verði notaðir af þessum framleiðandi upprunalegs 
búnaðar sjálfum. Fjöldi hreyfla sem samrýmast ekki gildandi viðmiðunarmörkum um losun, en eru 
viðurkenndir samkvæmt nýjustu mörkum fyrir losun sem giltu í fyrri áfanga, skal ekki fara yfir efri 
mörkin sem sett eru fram í liðum 1.2.1 og 1.2.2.

1.2.1.  Fjöldi hreyfla, sem settir eru á markað samkvæmt sveigjanleikaáætluninni, skal ekki vera meiri, 
í hverjum hreyfilflokki, en 37,5% af árlegu magni búnaðar með hreyflum í þeim flokki sem 
framleiðandi upprunalegs búnaðar setur á markað (reiknað sem meðaltal af sölu á markaði í 
Evrópusambandinu síðastliðin fimm ár). Ef framleiðandi upprunalegs búnaðar hefur sett búnað á 
markað í Evrópusambandinu skemur en 5 ár skal meðaltalið reiknað út miðað við þann tíma sem 
framleiðandinn hefur sett búnað á markað í Evrópusambandinu.

1.2.2.  Annar kostur en sá sem tilgreindur er í lið 1.2.1 er að framleiðandi upprunalegs búnaðar sæki um 
heimild fyrir hreyfilframleiðendur sína til að setja á markað tiltekinn fjölda hreyfla sem eingöngu verði 
notaðir af þessum framleiðanda upprunalegs búnaðar sjálfum. Fjöldi hreyfla í hverjum hreyfilflokki 
skal ekki vera meiri en eftirfarandi tölur segja til um:

Hreyfilflokkur P (kW) Fjöldi hreyfla

200

175

250

125
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1.3.  Að því er varðar hreyfla til að knýja eimreiðar á III. áfanga B, en þó ekki lengur en á 3 ára tímabili frá 
upphafi áfangans, má framleiðandi upprunalegs búnaðar sækja um heimild fyrir hreyfilframleiðendur 
sína til að setja á markað að hámarki 16 hreyfla, sem eingöngu verði notaðir af þessum framleiðanda 
upprunalegs búnaðar sjálfum. Framleiðandi upprunalegs búnaðar má einnig sækja um heimild fyrir 
hreyfilframleiðendur sína til að setja á markað að hámarki 10 hreyfla til viðbótar, með málafl yfir 
1800 kW, til að setja í eimreiðar sem eru eingöngu hannaðar til notkunar á breska járnbrautarnetinu. 
Eimreiðar teljast aðeins uppfylla þessa kröfu ef þær eru með, eða hægt er að gefa út fyrir þær, 
öryggisskírteini fyrir notkun á breska járnbrautarnetinu.

Slík heimild skal aðeins veitt ef ekki er hægt að hlíta mörkum III. áfanga B af tæknilegum ástæðum.

1.4.  Framleiðandi upprunalegs búnaðar skal láta eftirfarandi upplýsingar fylgja með umsókninni til 
viðurkenningaryfirvalds:

a) sýniseintak af þeim merkimiðum sem festa skal á hverja færanlega vél sem notuð er utan vega og
hreyfill verður settur í samkvæmt ákvæðum sveigjanleikaáætlunarinnar. Merkimiðarnir skulu bera 
eftirfarandi áletranir: „VÉL NR. ... (í röð véla) AF ... (heildarfjöldi véla á viðkomandi aflsviði)
MEÐ HREYFIL NR. ...  MEÐ GERÐARVIÐURKENNINGU (tilskipun 97/68/EB) NR. ...“,

b) sýniseintak af viðbótarmerkimiðanum sem festa skal á hreyfilinn með textanum sem um getur í
lið 2.2.

1.5.  Framleiðandi upprunalegs búnaðar skal láta viðurkenningaryfirvaldi í té allar nauðsynlegar upp-
lýsingar sem tengjast beitingu sveigjanleikaáætlunarinnar sem viðurkenningaryfirvaldið getur óskað 
eftir til að taka ákvörðun.

1.6.  Framleiðandi upprunalegs búnaðar skal láta í té sérhverju viðurkenningaryfirvaldi aðildarríkis sem 
þess óskar allar upplýsingar sem viðurkenningaryfirvaldið biður um til að staðfesta að hreyflar, sem 
fullyrt er að séu eða eru þannig merktir að þeir séu settir á markað innan sveigjanleikaáætlunarinnar, 
séu það með réttu.

________________________


