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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2011/88/EU 

av 16. november 2011 

om endring av direktiv 97/68/EF med hensyn til bestemmelser om motorer som bringes i omsetning 

i henhold til den fleksible ordningen(*) 

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 utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF av 

16. desember 1997 om tilnærming av medlemsstatenes 

lovgivning om tiltak mot utslipp av forurensende gasser 

og partikler fra forbrenningsmotorer som skal monteres 

i ikke-veigående mobile maskiner(3) gjelder eksos-

utslipp og utslippsgrenseverdier for luftforurensende 

stoffer fra motorer som er montert i ikke-veigående 

mobile maskiner, og bidrar til vern av menneskers helse 

og miljøet. Ved direktiv 97/68/EF er det fastsatt at 

utslippsgrenseverdiene som gjelder for typegodkjenning 

av de fleste motorer med kompresjonstenning i henhold 

til trinn III A, skal erstattes med de strengere 

grenseverdiene i henhold til trinn III B. Disse 

grenseverdiene får anvendelse fra 1. januar 2010 med 

hensyn til typegodkjenning av slike motorer og fra 

1. januar 2011 med hensyn til å bringe slike motorer i 

omsetning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 305 av 23.11.2011,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 126/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 25. 

(1) EUT C 48 av 15.2.2011, s. 134. 

(2) Europaparlamentets holdning av 25. oktober 2011 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 8. november 2011. 

(3) EFT L 59 av 27.2.1998, s. 1. 

2) Kommisjonen er i ferd med å forberede revisjonen av 

direktiv 97/68/EF i samsvar med kravene i artikkel 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/26/EF av 

21. april 2004 om endring av direktiv 97/68/EF(4). For å 

sikre at det reviderte direktivet er i samsvar med 

Unionens standarder for god luftkvalitet, og på 

bakgrunn av erfaringer, forskningsresultater og tilgjen-

gelig teknologi, bør Kommisjonen i den kommende 

revisjonen av direktiv 97/68/EF og på bakgrunn av en 

konsekvensvurdering vurdere: 

– å innføre et nytt utslippstrinn — trinn V — som, 

med forbehold for at det er teknisk gjennomførbart, 

bør bygge på kravene i Euro VI-standardene for 

tunge kjøretøyer, 

– å innføre nye krav til reduksjon av partikkelutslipp 

i form av en grenseverdi for partikkelantall som, 

dersom det er teknisk gjennomførbart, gjelder for 

alle kategorier av motorer med kompresjonstenning 

for å sikre en effektiv reduksjon av ultrafine 

partikler, 

– å utarbeide en samlet strategi for å fremme 

utslippsreduserende bestemmelser og ettermon-

tering av etterbehandlingssystemer på eksisterende 

ikke-veigående mobile maskiner på grunnlag av 

diskusjonene som pågår i regi av De forente 

nasjoners økonomiske kommisjon for Europa om 

harmoniserte krav til ettermontering av utslipps-

reduserende innretninger; denne strategien bør 

støtte medlemsstatenes innsats for å bedre luft-

kvaliteten og fremme vernet av arbeidstakere, 

– å utarbeide en metode for periodisk kontroll av 

ikke-veigående mobile maskiner og kjøretøyer, 

særlig for å kontrollere om ytelsen med hensyn til 

utslipp er i samsvar med verdiene som ble oppgitt 

ved registreringen,  

  

(4) EUT L 146 av 30.4.2004, s. 1. 
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– muligheten for på visse vilkår å tillate reserve-

motorer som ikke oppfyller kravene i trinn III A for 

skinnegående motorvogner og lokomotiver, 

– muligheten for å harmonisere de særskilte utslipps-

standardene for jernbane med relevante standarder 

på internasjonalt plan for å sikre at motorer som 

overholder utslippsgrenseverdiene, er tilgjengelige 

til en overkommelig pris. 

3) Overgangen til trinn III B innebærer en trinnvis endring 

i teknologien som krever betydelige gjennomførings-

kostnader til ombygging av motorene og til utvikling av 

avanserte tekniske løsninger. Den nåværende globale 

finansielle og økonomiske krisen eller eventuelle 

økonomiske konjunktursvingninger bør imidlertid ikke 

føre til reduserte miljøstandarder. Denne revisjonen av 

direktiv 97/68/EF bør derfor anses som et unntak. 

Dessuten er investeringer i miljøvennlig teknologi viktig 

for å fremme framtidig vekst, sysselsetting og helse-

sikkerhet. 

4) Ved direktiv 97/68/EF er det fastsatt en fleksibel 

ordning som gjør at utstyrsprodusenter i tidsrommet 

mellom to utslippstrinn kan kjøpe et begrenset antall 

motorer som ikke overholder utslippsgrenseverdiene 

som gjelder i dette tidsrommet, men som er godkjent i 

samsvar med kravene i det umiddelbart foregående 

trinnet. 

5) I artikkel 2 bokstav b) i direktiv 2004/26/EF er det 

fastsatt bestemmelser for å vurdere om det er behov for 

mer fleksibilitet. 

6) I trinn III B bør det høyeste antallet motorer som brukes 

til andre formål enn framdrift av skinnegående 

motorvogner, lokomotiver og fartøyer for fart på 

innlands vannveier og kan bringes i omsetning i henhold 

til den fleksible ordningen, økes innenfor hver motor-

kategori fra 20 % til 37,5 % av den årlige mengden av 

utstyr med motorer i den kategorien som bringes i 

omsetning av utstyrsprodusenten. Som et alternativ bør 

det være mulig å bringe et fast antall motorer i 

omsetning i henhold til den fleksible ordningen. Dette 

faste antallet motorer bør også revideres og bør ikke 

overstige verdiene fastsatt i avsnitt 1.2.2 i vedlegg XIII 

til direktiv 97/68/EF. 

7) Reglene som gjelder for den fleksible ordningen, bør 

tilpasses for å utvide anvendelsen av denne ordningen til 

å omfatte motorer beregnet på framdrift av lokomotiver 

i et strengt begrenset tidsrom. 

8) Bedring av luftkvaliteten er et av Unionens fremste mål, 

som tilstrebes gjennom europaparlaments- og råds-

direktiv 2008/50/EF av 21. mai 2008 om kvaliteten på 

omgivelsesluft og renere luft for Europa(1). For å nå 

dette målet er det viktig å håndtere utslipp ved kilden, 

herunder å redusere utslipp fra sektoren for ikke-

veigående mobile maskiner. 

9) Foretak som arbeider med maskiner som omfattes av 

dette direktivs virkeområde, bør dra nytte av europeiske 

økonomiske støtteprogrammer eller eventuelle relevante 

støtteprogrammer fra medlemsstatene. Disse støtte-

programmene bør ha som mål å fremme tidlig innføring 

av de høyeste utslippsstandardene. 

10) Ved direktiv 97/68/EF er det fastsatt et unntak for 

reservemotorer, som ikke får anvendelse for 

skinnegående motorvogner og lokomotiver. Med tanke 

på begrensninger på vekt og dimensjoner er det 

imidlertid nødvendig å fastsette et begrenset unntak 

også for reservemotorer i skinnegående motorvogner og 

lokomotiver. 

11) Tiltakene fastsatt i dette direktiv gjenspeiler midler-

tidige problemer, som produksjonssektoren står overfor, 

og fører ikke til en permanent tilpasning, og anven-

delsen av disse tiltakene bør derfor være begrenset til 

varigheten av trinn III B eller til tre år dersom det ikke 

finnes noe etterfølgende trinn. 

12) Idet det tas hensyn til Det forente kongerikes særskilte 

jernbanenett, som medfører en annen konstruksjons-

profil og følgelig begrensninger på vekt og dimensjoner 

og derfor krever en lengre tilpasningsperiode for de nye 

utslippsgrenseverdiene, bør det gis mer fleksibilitet for 

dette særskilte markedet for motorer til framdrift av 

lokomotiver. 

13) Direktiv 97/68/EF bør derfor endres — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endringer av direktiv 97/68/EF 

I direktiv 97/68/EF gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 4 nr. 6 skal lyde: 

 «6.  Motorer med kompresjonstenning til annen bruk enn 

framdrift av skinnegående motorvogner og fartøyer for fart 

på innlands vannveier, kan bringes i omsetning i henhold til 

en fleksibel ordning etter framgangsmåten fastsatt i vedlegg 

XIII, i tillegg til nr. 1-5.»  

  

(1) EUT L 152 av 11.6.2008, s. 1. 
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2)  I artikkel 10 gjøres følgende endringer: 

a)  i nr. 1a oppheves annet ledd, 

b)  nye numre skal lyde: 

«1b.  Som unntak fra artikkel 9 nr. 3g, 3i og 4a kan 

medlemsstatene tillate at følgende motorer for 

skinnegående motorvogner og lokomotiver bringes i 

omsetning: 

a)  reservemotorer som overholder trinn III A-

grenseverdiene, dersom de skal erstatte motorer for 

skinnegående motorvogner og lokomotiver som: 

i)  ikke overholder trinn III A-standarden, eller 

ii) overholder tinn III A-standarden, men ikke 

trinn III B-standarden, 

b)  reservemotorer som ikke overholder trinn III A-

grenseverdiene, dersom de skal erstatte motorer for 

skinnegående motorvogner som ikke har 

kjørekontroll og ikke er selvgående, så lenge slike 

reservemotorer overholder en standard som ikke er 

lavere enn standarden som overholdes av motorer 

som er montert i eksisterende skinnegående 

motorvogner av samme type. 

Tillatelser i henhold til dette nummer kan bare gis i 

tilfeller der medlemsstatens godkjenningsmyndighet 

finner det godtgjort at det vil medføre betydelige 

tekniske vanskeligheter å bruke en reservemotor som 

oppfyller kravene i det senest gjeldende utslippstrinnet i 

den berørte motorvognen eller det berørte lokomotivet. 

1c.  En etikett med teksten «RESERVEMOTOR» og 

den entydige henvisningen til det aktuelle unntaket skal 

påføres motorer som omfattes av nr. 1a eller 1b. 

1d.  Kommisjonen skal vurdere miljøvirkningen av og 

eventuelle tekniske vanskeligheter knyttet til over-

holdelse av nr. 1b. På bakgrunn av denne vurderingen 

skal Kommisjonen innen 31. desember 2016 framlegge 

for Europaparlamentet og Rådet en rapport med en 

gjennomgåelse av nr. 1b, eventuelt ledsaget av et 

forslag til regelverk som omfatter en sluttdato for 

anvendelsen av nevnte nummer.» 

c)  nr. 7 skal lyde: 

 «7.  Medlemsstater skal tillate omsetning av motorer 

som definert i avsnitt 1 del A i), ii) og v) i vedlegg I, i 

henhold til den fleksible ordningen i samsvar med 

bestemmelsene fastsatt i vedlegg XIII.» 

3)  Vedlegg XIII endres i samsvar med vedlegget til dette 

direktiv. 

Artikkel 2 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 24. november 2012 vedta og 

kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 

Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

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 oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Mottakere 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg, 16. november 2011. 

For Europaparlamentet For Rådet 

J. BUZEK W. SZCZUKA 

President Formann 

 _____   
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VEDLEGG 

Avsnitt 1 i vedlegg XIII skal lyde: 

«1.  OEM-PRODUSENTENS TILTAK 

1.1.  Bortsett fra i trinn III B skal en OEM-produsent som ønsker å benytte seg av den fleksible ordningen, 

med unntak av motorer til framdrift av skinnegående motorvogner og lokomotiver, søke om tillatelse 

fra en godkjenningsmyndighet for OEM-produsentens motorprodusenter til å bringe i omsetning 

motorer som skal brukes utelukkende av OEM-produsenten. Antallet motorer som ikke overholder de 

nåværende utslippsgrenseverdiene, men som er godkjent i henhold til sist foregående trinn for 

utslippsgrenseverdiene, skal ikke overstige verdiene fastsatt i avsnitt 1.1.1 og 1.1.2. 

1.1.1.  Antall motorer som er brakt i omsetning i henhold til den fleksible ordningen, skal for hver 

motorkategori ikke overstige 20 % av den årlige mengden av utstyr med motorer i den kategorien som 

bringes i omsetning av OEM-produsenten (beregnet som et gjennomsnitt av de siste fem årenes salg på 

unionsmarkedet). Dersom en OEM-produsent har brakt utstyr i omsetning på unionsmarkedet i mindre 

enn fem år, skal gjennomsnittet beregnes ut fra det tidsrommet da OEM-produsenten har brakt utstyr i 

omsetning på unionsmarkedet. 

1.1.2.  Som et alternativ til avsnitt 1.1.1 og med unntak av motorer til framdrift av skinnegående motorvogner 

og lokomotiver kan OEM-produsenten søke om tillatelse for OEM-produsentens motorleverandører til 

å bringe i omsetning et fast antall motorer som skal brukes utelukkende av OEM-produsenten. Antall 

motorer i hver motorkategori skal ikke overstige følgende verdier: 

Motorkategori P (kW) Antall motorer 

19 ≤ P < 37 200 

37 ≤ P < 75 150 

75 ≤ P < 130 100 

130 ≤ P ≤ 560 50 

1.2.  I trinn III B, men i et tidsrom på høyst tre år fra begynnelsen av dette trinnet og med unntak av motorer 

til framdrift av skinnegående motorvogner og lokomotiver, skal en OEM-produsent som ønsker å gjøre 

bruk av den fleksible ordningen, søke om tillatelse fra en godkjenningsmyndighet for OEM-

produsentens motorprodusenter til å bringe i omsetning motorer som skal brukes utelukkende av 

OEM-produsenten. Antallet motorer som ikke overholder de nåværende utslippsgrenseverdiene, men 

som er godkjent i henhold til sist foregående trinn for utslippsgrenseverdiene, skal ikke overstige 

verdiene fastsatt i avsnitt 1.2.1 og 1.2.2. 

1.2.1.  Antall motorer som er brakt i omsetning i henhold til den fleksible ordningen, skal for hver 

motorkategori ikke overstige 37,5 % av den årlige mengden av utstyr med motorer i den kategorien 

som bringes i omsetning av OEM-produsenten (beregnet som et gjennomsnitt av de siste fem årenes 

salg på unionsmarkedet). Dersom en OEM-produsent har brakt utstyr i omsetning på unionsmarkedet i 

mindre enn fem år, skal gjennomsnittet beregnes ut fra det tidsrommet da OEM-produsenten har brakt 

utstyr i omsetning på unionsmarkedet. 

1.2.2.  Som et alternativ til avsnitt 1.2.1 kan OEM-produsenten søke om tillatelse for OEM-produsentens 

motorprodusenter til å bringe i omsetning et fast antall motorer som skal brukes utelukkende av OEM-

produsenten. Antall motorer i hver motorkategori skal ikke overstige følgende verdier: 

Motorkategori P (kW) Antall motorer 

37 ≤ P < 56 200 

56 ≤ P < 75 175 

75 ≤ P < 130 250 

130 ≤ P ≤ 560 125 
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1.3.  Med hensyn til motorer til framdrift av lokomotiver kan en OEM-produsent i trinn III B, men i et 

tidsrom på høyst tre år fra begynnelsen av dette trinnet, søke om tillatelse for OEM-produsentens 

motorprodusenter til å bringe i omsetning høyst 16 motorer som skal brukes utelukkende av OEM-

produsenten. OEM-produsenten kan også søke om tillatelse for sine motorprodusenter til å bringe i 

omsetning høyst ti ekstra motorer med en nominell effekt på mer enn 1 800 kW, som skal monteres i 

lokomotiver konstruert utelukkende for bruk i Det forente kongerikes jernbanenett. Lokomotiver anses 

å oppfylle dette kravet bare dersom de har et sikkerhetssertifikat for drift i Det forente kongerikes 

jernbanenett, eller dersom de kan få utstedt et slikt sertifikat. 

Slik tillatelse skal gis bare når det er tekniske grunner til at utslippsgrenseverdiene for trinn III B ikke 

kan overholdes. 

1.4.  OEM-produsenten skal i søknaden til en godkjenningsmyndighet ta med følgende opplysninger: 

a)  en prøve av merkene som skal påføres alle ikke-veigående mobile maskiner der en motor som er 

brakt i omsetning i henhold til den fleksible ordningen, skal bli montert. Merkene skal ha følgende 

tekst: «MASKIN NR. … (fortløpende nummer på maskiner) AV … (samlet antall maskiner i det 

aktuelle effektområdet) MED MOTOR NR. … MED TYPEGODKJENNING (Direktiv 97/68/EF) 

NR. …», 

b)  en prøve av tilleggsmerket som skal påføres motoren, med teksten nevnt i avsnitt 2.2. 

1.5.  OEM-produsenten skal gi godkjenningsmyndigheten alle nødvendige opplysninger i forbindelse med 

gjennomføringen av den fleksible ordningen som godkjenningsmyndigheten måtte be om for å kunne 

treffe en beslutning. 

1.6.  OEM-produsenten skal gi alle godkjenningsmyndigheter i medlemsstatene alle opplysninger som 

godkjenningsmyndigheten krever for å kunne bekrefte at motorer som hevdes å være eller er merket 

som brakt i omsetning innenfor rammen av den fleksible ordningen, faktisk er det.» 

 ____________  


