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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/686  

av 1. februar 2017 

om endring av delegert forordning (EU) 2015/96 med hensyn til krav til miljøprestasjon og framdriftsytelse 

for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 av 5. februar 2013 om godkjenning av og 

markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer(1), særlig artikkel 19 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/96(2) er det fastsatt at utslippsgrensene som kalles trinn III B for motorer med 

kompresjonstenning i effektområdet 56–130 kW, får anvendelse fram til 30. september 2016 for typegodkjenning av 

jordbruks- og skogbrukstraktorer i gruppe T2, T4.1 og C2 som er utstyrt med slike motorer, og fram til 30. september 2017 

for omsetning av slike traktorer. Trinn IV, med strengere utslippsgrenser enn trinn III B, vil få anvendelse fra  

1. oktober 2016 for typegodkjenning av slike motorer og smalsporede traktorer som er utstyrt med slike motorer og fra 

1. oktober 2017 for omsetning av slike motorer. 

2) For å unngå at Unionens regelverk inneholder tekniske krav som ennå ikke kan oppfylles, og for å unngå situasjoner der 

jordbruks- og skogbrukstraktorer i gruppe T2, T4.1 og C2 som er utstyrt med motorer i effektområdet 56–130 kW, ikke 

lenger kan typegodkjennes, bringes i omsetning eller tas i bruk, er det nødvendig å fastsette en overgangsperiode på ett 

år. I løpet av denne perioden kan traktorer fortsatt typegodkjennes, bringes i omsetning eller tas i bruk dersom de 

oppfyller utslippsgrensene i trinn III B. 

3) For å sikre en smidig overgang for industrien ved anvendelse av de neste trinn IV og V for utslippsgrenser for 

jordbruks- og skogbrukstraktorer i gruppe T2, T4.1 og C2 som er utstyrt med motorer i effektområdet 56–130 kW, er 

det nødvendig å tilpasse vilkårene for anvendelse av den fleksible ordningen på dem og tillate ordningen i trinn IV med 

en høyere prosentandel. 

4) Delegert forordning (EU) 2015/96 bør derfor endres. 

5) Delegert forordning (EU) 2015/96 har allerede fått anvendelse, mens endringene av den for å sikre en smidig overgang 

til anvendelse av trinn IV på traktorer i gruppe T2, T4.1 og C2 er gjort mulig og er obligatoriske etter anvendelsesdatoen 

for nevnte trinn (30. september 2016) for slike traktorer, som følge av endringen av forordning (EU) nr. 167/2013 ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628(3). Denne forordning bør tre i kraft så snart som mulig. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I delegert forordning (EU) 2015/96 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 11 skal nr. 4 lyde: 

«4. Med hensyn til typegodkjenning og omsetning 

a) skal datoene angitt i artikkel 9 nr. 3c og 3d i direktiv 97/68/EF for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer i gruppe T2,  

T4.1 og C2, som definert i artikkel 4 nr. 3, 6 og 9 i forordning (EU) nr. 167/2013, utsettes med fire år, 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 99 av 12.4.2017, s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 122/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 40 av 16.5.2019, s. 11. 

(1) EUT L 60 av 2.3.2013, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/96 av 1. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 

med hensyn til krav til miljøprestasjon og framdriftsytelse for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer (EUT L 16 av 23.1.2015, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 av 14. september 2016 om krav til utslippsgrenser for forurensende gasser og 

partikler og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner, om endring av forordning (EU) nr. 1024/2012 og 

(EU) nr. 167/2013 og om endring og oppheving av direktiv 97/68/EF (EUT L 252 av 16.9.2016, s. 53). 
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b) skal datoene angitt i artikkel 9 nr. 4a i direktiv 97/68/EF for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer i gruppe T2, T4.1 og 

C2, som definert i artikkel 4 nr. 3, 6 og 9 i forordning (EU) nr. 167/2013, utsettes med tre år, 

c) skal overgangs- og unntaksbestemmelsene i artikkel 9 nr. 4a og i artikkel 10 nr. 5 i direktiv 97/68/EF og i artikkel 39 i 

forordning (EU) nr. 167/2013 for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer i gruppe T2, T4.1 og C2, som definert i artikkel 4 

nr. 3, 6 og 9 i forordning (EU) nr. 167/2013, også utsettes med tre år.» 

2) I vedlegg V skal nr. 1.1.1 lyde: 

«1.1.1. Antall jordbruks- og skogbrukskjøretøyer som bringes i omsetning i henhold til den fleksible ordningen, skal i hver 

motorkategori ikke overstige 20 % av det antall kjøretøyer som produsenten årlig bringer i omsetning med motorer i 

det relevante effektområdet (beregnet som et gjennomsnitt av salget de siste fem årene på unionsmarkedet). Med 

forbehold for første punktum i dette nummer skal antall traktorer i gruppe T2, T4,1 og C2 som bringes i omsetning i 

henhold til den fleksible ordningen i trinn IV, i hver motorkategori ikke overstige 150 % av det antall kjøretøyer som 

produsenten årlig bringer i omsetning med motorer i det relevante effektområdet (beregnet som et gjennomsnitt av 

salget de siste fem årene på unionsmarkedet). Dersom en kjøretøyprodusent har brakt jordbruks- og 

skogbrukskjøretøyer i omsetning i Unionen i et tidsrom som er kortere enn fem år, skal gjennomsnittet beregnes ut fra 

det faktiske tidsrommet kjøretøyprodusenten har brakt jordbruks- og skogbrukskjøretøyer i omsetning i Unionen.» 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tredje dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 1. februar 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


