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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 97/68/EF 
for så vidt angår bestemmelserne for motorer, der markedsføres under 
fleksibilitetsordningen
(KOM(2010)0362 – C7–0171/2010 – 2010/0195(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2010)0362),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget 
(C7-0171/2010),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 
27. december 20101,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55 og 37,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A7–0000/2011),

1. fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. godkender Europa-Parlamentets erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Kommissionen er for øjeblikket i 
gang med en revision af direktiv 

                                               
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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97/68/EF, hvilket betyder, at der kan 
forventes en mere omfattende 
gennemgang af direktivet inden for et år; 
Revisionen af direktiv 97/68/EF via dette 
direktiv bør behandle de pågældende 
spørgsmål gennem en bredere tilgang med 
henblik på at undgå, at der vedtages 
eventuel skadelig lappelovgivning. Det vil 
være mere hensigtsmæssigt for 
Kommissionen at fremlægge den 
planlagte, altomfattende revision så 
hurtigt som muligt;

Or. en

Begrundelse

Kommissionen fremlagde sit forslag KOM(2010)362 om ændring af direktiv 97/68/EF relativt 
sent, eftersom de foranstaltninger, som Kommissionen ønsker at ændre, allerede træder i 
kraft fra den 1. januar 2011. Idet Kommissionens forslag først og fremmest risikerer at danne 
en uønsket præcedens for udvanding af miljølovgivningen og aftalte standarder, og idet 
revisionen af hele direktiv 97/68/EF allerede er under udarbejdelse, bør og kan disse 
spørgsmål behandles på en mere omfattende vis. 

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) De specifikke emissionsstandarder 
for jernbaner skal i forbindelse med 
revisionen af direktiv 97/68/EF 
harmoniseres med de nordamerikanske 
EPA-standarder for dermed at sikre 
tilgængeligheden af økonomisk 
overkommelige motorer, der overholder 
de fastsatte emissionsgrænseværdier;

Or. en

Begrundelse

Det europæiske marked for store motorer til lokomotivfremdrift er relativt lille i forhold til 
masseproducerede bilmotorer, der overvejende anvendes i ansøgninger om mobile ikke-
vejgående maskiner, der ikke vedrører jernbaner.  Flertallet af de markeder, der har fastsat 
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standarder, har harmoniseret disse med de nordamerikanske EPA-standarder. Desværre er 
der på nuværende tidspunkt ingen harmonisering mellem EPA og trin III B-grænserne for 
mobile ikke-vejgående maskiner, hvorfor der er begrænset incitament for disse producenter til 
at udvikle motorer specifikt rettet mod det meget mindre europæiske marked. 

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Overgangen til trin III B indebærer en 
trinvis ændring af teknologien, som 
medfører betydelige 
gennemførelsesomkostninger til tilpasning 
af motorernes udformning og udvikling af 
avancerede tekniske løsninger.
Overgangen sker på et tidspunkt, hvor 
industrien står over for store økonomiske 
vanskeligheder.

(2) Overgangen til trin III B indebærer en 
trinvis ændring af teknologien, som 
medfører betydelige 
gennemførelsesomkostninger til tilpasning 
af motorernes udformning og udvikling af 
avancerede tekniske løsninger. Disse 
omkostninger kan være vanskelige at 
afholde for små og mellemstore 
fabrikanter, for hvem 
overholdelsesomkostningerne er 
forholdsmæssigt større.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I overgangsperioden fra trin III A til 
trin III B bør andelen af motorer med 
andre anvendelsesformål end fremdrift af 
motorvogne og lokomotiver, der 
markedsføres under 
fleksibilitetsordningen, øges fra 20 til 50 
% af det årlige salg af udstyr med motorer 
i den pågældende kategori, som 
fabrikanterne af materiel har. Det
maksimale antal motorer, der kan 
markedsføres under fleksibilitetsordningen, 
bør justeres i overensstemmelse hermed.

(5) I overgangsperioden fra trin III A til 
trin III B bør det maksimale antal motorer, 
der kan markedsføres under 
fleksibilitetsordningen, ikke overstige de 
værdier, der er fastsat i tabellen i bilag 
XIII, punkt 1.2.2.
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Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) De regler, der gælder for 
fleksibilitetsordningen, bør tilpasses 
således, at de udvider ordningens 
anvendelsesområde til motorer bestemt til 
fremdrift af motorvogne og lokomotiver.

(6) De regler, der gælder for 
fleksibilitetsordningen, bør tilpasses 
således, at de udvider ordningens 
anvendelsesområde på yderst begrænset 
vis til motorer bestemt til fremdrift af 
lokomotiver.

Or. en

Begrundelse

III B-reglementerede motorvogne eksisterer allerede, ligesom motorløsningerne findes. 
Motorvognene "låner" for det meste motorerne fra de lastvogne, som der findes III B-
løsninger for. Derfor bør motorvogne udelades af fleksibilitetsordningen, som lovgivet om i 
direktiv 2004/26/EF.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) På byggepladser er byggearbejderne 
konstant udsat for emissionerne fra 
byggemaskiner, og de skal derfor have 
den bedst mulige beskyttelse.

Or. en
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Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Foranstaltningerne i dette direktiv 
afspejler, at produktionssektoren har 
forbigående problemer. De bør derfor 
udelukkende gælde for overgangen fra trin 
III A til trin III B og udløbe senest den 31. 
december 2013.

(7) Foranstaltningerne i dette direktiv 
afspejler, at produktionssektoren har 
forbigående problemer. De bør derfor 
udelukkende gælde for overgangen fra trin 
III A til trin III B.

Or. en

Begrundelse

Gennemførelsen af trin III B er blevet overvældet af motorkraftklasser, og 
indførelsesdatoerne for trin IV er allerede fastsat i direktivet (med start fra 2014), så den 
yderligere kalenderårsgrænse er unødvendig og skaber usikkerhed om, hvorvidt fleksibiliteten 
bør beregnes for den resterende tid. Fjernelsen af den yderligere tidsfrist gør det også muligt 
for de enkelte virksomheder at anvende deres øgede fleksibilitet i overensstemmelse med 
virksomhedens specifikke situation.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 97/68/EF
Artikel 2 - led -1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. I punkt 2 indsættes før første led 
følgende led:
- »byggesektor« er de aktiviteter på stedet, 
der vedrører opførelsen af bygninger til 
bolig, industri, offentlige formål eller 
kontorer, anlægs- og infrastrukturarbejde 
og forberedende arbejde på byggepladser 
samt nedrivningsarbejde

Or. en



PE454.694v02-00 10/18 PR\853247DA.doc

DA

Begrundelse

Denne definition er nødvendig for udelukkelsen af byggesektoren fra fleksibilitetsordningen.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 97/68/EF
Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"6. Motorer med kompressionstænding til 
anden anvendelse end til fremdrift af 
fartøjer på indre vandveje kan 
markedsføres i henhold til en fleksibel 
ordning efter proceduren omhandlet i bilag 
XIII i tilslutning til stk. 1-5."

"6. Motorer med kompressionstænding til 
anden anvendelse end til fremdrift af 
motorvogne og fartøjer på indre vandveje 
og i byggesektoren kan markedsføres i 
henhold til en fleksibel ordning efter 
proceduren omhandlet i bilag XIII i 
tilslutning til stk. 1-5."

Or. en

Begrundelse

III B-reglementerede motorvogne og udstyr til anlægsarbejder eksisterer allerede, ligesom 
motorløsningerne findes. Motorvognene "låner" for det meste motorerne fra de lastvogne, 
som der findes III B-løsninger for. Meget af det udstyr til anlægsarbejder, der findes på 
markedet, er allerede III B-reglementeret. Derfor bør begge kategorier af motorer udelades 
af fleksibilitetsordningen, som lovgivet om i direktiv 2004/26/EF.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra a
Direktiv 97/68/EF
Artikel 10 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"7. Medlemsstaterne tillader markedsføring 
af motorer som defineret under A, nr. i), A, 
nr. ii), A, nr. iv) og A, nr. v), afsnit 1 i 
bilag I, i henhold til fleksibilitetsordningen 

"7. Medlemsstaterne tillader markedsføring 
af motorer, undtagen de motorer, der 
anvendes i byggesektoren, som defineret 
under A, nr. i), A, nr. ii) og A, nr. v), afsnit 
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efter bestemmelserne i bilag XIII." 1 i bilag I, i henhold til 
fleksibilitetsordningen efter 
bestemmelserne i bilag XIII."

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra b
Direktiv 97/68/EF
Artikel 10 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"8. Fleksibilitetsordningen gælder i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
afsnit 1.2 i bilag XIII kun for overgangen 
fra trin III A til trin III B og udløber den 
31. december 2013."

"8. Fleksibilitetsordningen gælder i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
afsnit 1.2 i bilag XIII kun for overgangen 
fra trin III A til trin III B."

Or. en

Begrundelse

Gennemførelsen af trin III B er blevet overvældet af motorkraftklasser, og 
indførelsesdatoerne for trin IV er allerede fastsat i direktivet (med start fra 2014), så den 
yderligere kalenderårsgrænse er unødvendig og skaber usikkerhed om, hvorvidt fleksibiliteten 
bør beregnes for den resterende tid. Fjernelsen af den yderligere tidsfrist gør det også muligt 
for de enkelte virksomheder at anvende deres øgede fleksibilitet i overensstemmelse med 
virksomhedens specifikke situation.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 97/68/EF
Bilag XIII – punkt 1.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En fabrikant af oprindeligt materiel 
(OEM), som ønsker at anvende 
fleksibilitetsordningen, anmoder om 

En fabrikant af oprindeligt materiel 
(OEM), som ønsker at anvende 
fleksibilitetsordningen, anmoder om 
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tilladelse fra en godkendelsesmyndighed 
til, at han i overgangsperioden mellem trin 
III A og trin III B og med undtagelse af 
motorer bestemt til fremdrift af 
motorvogne og lokomotiver fra sine 
motorleverandører kan indkøbe det antal 
motorer, der er anført i punkt 1.2.1. og
1.2.2, og som ikke opfylder de nuværende 
emissionsgrænseværdier, men som er 
godkendt i den seneste periode for 
emissionsgrænseværdier.

tilladelse fra en godkendelsesmyndighed 
til, at han i overgangsperioden mellem trin 
III A og trin III B og med undtagelse af 
motorer bestemt til fremdrift af 
motorvogne og lokomotiver fra sine 
motorleverandører kan indkøbe det antal 
motorer, der er anført i punkt 1.2.2, og som 
ikke opfylder de nuværende 
emissionsgrænseværdier, men som er 
godkendt i den seneste periode for 
emissionsgrænseværdier.

Or. en

Begrundelse

Denne ekstraordinære foranstaltning til udvidelse af fleksibiliteten bør nøje begrænses til 
SMV-sektoren, som kan have vanskeligheder med overholdelsen på grund af de relativt højere 
omkostninger, der er forbundet med overholdelsen af de nye III B-standarder. 

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 97/68/EF
Bilag XIII – punkt 1.2.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.2.1. Det antal motorer, som 
markedsføres i henhold til en sådan 
fleksibilitetsordning, må for hver 
motorkategori ikke være over 50 % af det 
materiel, som fabrikanten af det 
oprindelige materiel årligt sælger med 
motorer af denne motorkategori (beregnet 
som gennemsnittet af de seneste 5 års salg 
på EU-markedet). Hvis en fabrikant af 
oprindeligt materiel har markedsført 
udstyret i EU i mindre end 5 år, vil 
gennemsnittet blive beregnet på grundlag 
af den periode, hvor fabrikanten af 
oprindeligt materiel har markedsført 
udstyret i EU.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Denne ekstraordinære foranstaltning til udvidelse af fleksibiliteten bør nøje begrænses til 
SMV-sektoren, som kan have vanskeligheder med at overholde kravene på grund af de relativt 
højere omkostninger, der er forbundet hermed. Det må derfor foretrækkes at lade punkt 1 
udgå og bibeholde punkt 1.2.2., der er specifikt beregnet på SMV'er.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 97/68/EF
Bilag XIII – punkt 1.2.2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.2.2. Som alternativ til den i punkt 1.2.1.
givne mulighed kan fabrikanten af 
oprindeligt materiel anmode om tilladelse 
til, at dennes motorleverandører kan 
markedsføre en fast antal motorer i 
henhold til fleksibilitetsordningen. Antallet 
af motorer i hver motorkategori må ikke 
overskride følgende værdier:

1.2.2. Som alternativ til den i punkt 1.1.1.
givne mulighed kan fabrikanten af 
oprindeligt materiel anmode om tilladelse 
til, at dennes motorleverandører kan 
markedsføre en fast antal motorer i 
henhold til fleksibilitetsordningen. Antallet 
af motorer i hver motorkategori må ikke 
overskride følgende værdier:

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 1997/68/EF
Bilag XIII – punkt 1.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.3 Hvad angår motorer bestemt til 
fremdrift af motorvogne, skal den i pkt. 
1.1.1. omhandlede fleksibilitetsordning 
anvendes fra begyndelsen af 
overgangsperioden mellem trin III A og 
trin III B.

udgår

Or. en
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Begrundelse

III B-reglementerede motorvogne eksisterer allerede, ligesom motorløsningerne findes. 
Motorvognene "låner" for det meste motorerne fra de lastvogne, som der findes III B-
løsninger for. Derfor bør motorvogne udelades af fleksibilitetsordningen, som lovgivet om i 
direktiv 2004/26/EF.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 97/68/EF
Bilag XIII – punkt 1.4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.4 Hvad angår motorer bestemt til 
fremdrift af lokomotiver kan fabrikanten af 
oprindeligt materiel anmode om tilladelse 
til, at dennes motorleverandører i 
overgangsperioden mellem trin III A og 
trin III B kan markedsføre højst 12 motorer 
bestemt til fremdrift af lokomotiver under 
fleksibilitetsordningen.

1.4 Hvad angår motorer bestemt til 
fremdrift af lokomotiver kan fabrikanten af 
oprindeligt materiel anmode om tilladelse 
til, at dennes motorleverandører i 
overgangsperioden mellem trin III A og 
trin III B kan markedsføre højst 20 motorer 
bestemt til fremdrift af godstoge og 
rangering af lokomotiver under 
fleksibilitetsordningen, hvoraf det samlede 
antal skal være udformet til at kunne 
operere på det britiske jernbanenet.

Or. en

Begrundelse

På de mindre niche-markeder kan manglen på lokomotiver, der fortrinsvis benyttes til 
rangering og godstransport, have en forstyrrende effekt på jernbanesektoren.
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BEGRUNDELSE

De maksimale udstødningsemissioner fra carbonoxid (CO), kulbrinter (HC), kvælstofoxid 
(NOx) og partikler (PT) fra dieselmotorer i mobile ikke-vejgående maskiner er fastsat i 
direktiv 97/68/EF. De nuværende emissionsgrænser for III A blev indført i forbindelse med 
revisionen af direktivet (2004/26/EF) i 2004, hvori der også blev fastsat frister og 
grænseværdier for det næste trin i III B. Anvendelsen af disse strammere grænser vil begynde 
gradvist fra januar 2011, afhængig af motoreffektkategori. De maskiner, der er omfattet af 
direktivet, indbefatter forskellige former for terrængående maskiner, der anvendes til f.eks. 
anlægsarbejder, skovdrift og landbrug. Direktivet gælder også for lokomotiver, motorvogne 
og fartøjer på indre vandveje.

Direktivet omfatter en bred vifte af maskinfabrikanter (anslået 1500 virksomheder), hvoraf 
mange ikke fremstiller de motorer, der anvendes i disse maskiner. Motorerne fremstilles kun 
af et fåtal store virksomheder.

Direktivet fra 2004 indførte også en såkaldt fleksibilitetsordning, der for producenterne 
muliggør en mere glidende overgang mellem de forskellige trin. Fleksibilitetsordningen giver 
producenterne mulighed for i perioden mellem to på hinanden følgende trin for 
udstødningsemissionsgrænseværdier at markedsføre et begrænset antal mobile ikke-vejgående 
maskiner med motorer, der endnu er i overensstemmelse med 
udstødningsemissionsgrænseværdierne på det forudgående trin. Grænsen er enten 20 % af 
producentens årlige salg – hvilket udregnes på grundlag af gennemsnittet af vedkommendes 
samlede salg gennem fem år – eller et fast antal maskiner. Valgmuligheden med faste antal er 
lavet til fordel for mindre producenter.  Fleksibilitetsordningen dækker landbrugs-, skovdrifts-
og anlægsmaskiner, hvorimod lokomotiver, motorvogne og fartøjer på indre vandveje ikke er 
omfattet af ordningen.

Direktivet om mobile ikke-vejgående maskiner udgør en vigtig del af EU's miljølovgivning 
og den udgør især et betragteligt bidrag til at nå de fastsatte emissionsreduktioner. PT- og 
NOx-emissioner er den væsentligste form for luftforurening fra sektoren. Den anslåede 
udledning af PT fra mobile ikke-vejgående maskiner i EU27 er 7 % (sammenlignet med 13 % 
fra vejtransport); af den samlede NOx-udledning i EU27 stammer 16 % fra sektoren mobile 
ikke-vejgående maskiner (sammenlignet med 42 % fra vejsektoren). 

Kommissionens forslag

Kommissionens nuværende forslag har til hensigt at udvide fleksibilitetsordningen. 

For det første foreslår Kommissionen at forhøje procentdelen fra de nuværende 20 % til 50 %. 
Det faste antal ændres ligeledes tilsvarende. 

For det andet foreslår Kommissionen at indbefatte motorer bestemt til fremdrift af 
motorvogne og lokomotiver i fleksibilitetsordningen. Eftersom lokomotiver udgør et relativt 
lille antal på markedet, foreslår Kommissionen at tillade fleksibilitet for 12 lokomotiver. For 
motorvogne foreslås det at tillade en fleksibilitet på 20 %.
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Det foreslås, at disse foranstaltninger til øget fleksibilitet skal udløbe den 31. december 2013. 

Som begrundelse for forslaget anfører Kommissionen hovedsagligt den økonomiske krise. 
Siden efteråret 2008 er det meste af den EU-baserede industri, der fremstiller mobile ikke-
vejgående maskiner, blevet berørt af krisen, og især bygge- og landbrugssektoren har lidt 
drastiske fald i salget. Kommissionen anfører, at de overholdelsesomkostninger, der kræves 
for at nå det nye trin III B, er for høje til, at de kan betales af en industri, der er hårdt ramt af 
krisen. 

Kommissionen nævner også manglen på tekniske løsninger for III B-reglementerede motorer 
som en grund til at øge fleksibiliteten, eftersom producenterne ikke kan påbegynde en ny 
udformning af maskinkarosseriet, før de har den reglementerede motor. Kommissionen anser 
dette for den største grund til, at lokomotivproducenterne har vanskeligt ved at overholde 
kravene.

Kommissionen har fremsat dette forslag meget sent, idet det første trin i de nye 
emissionsgrænser er gældende fra januar 2011. 

Eftersom Kommissionen også er i færd med at udarbejde en revision af hele direktiv 
97/68/EF, foreslår ordføreren at denne revision fremlægges, og at der afstås fra at indføre 
skadelig lappelovgivning.

Ordførerens forslag

Ordføreren er af den opfattelse, at der er mange problemer med Kommissionens forslag. Det 
største spørgsmål er af principiel art, idet forslaget i alvorlig grad risikerer at danne præcedens 
for udvanding af miljølovgivningen med henvisning til overordnede økonomiske påstande. 

En vedtagelse af forslaget vil også gøre vold på princippet om at tilskynde til overholdelse af 
krav og at belønne pionervirksomheder. Direktivet trådte i kraft i 2004, hvilket har givet 
industrien rigelig tid til at bevæge sig i den retning, direktivet udstikker.  De virksomheder, 
der ikke overholdt denne tidsramme, bør ikke belønnes for deres passivitet, lige så lidt som de 
virksomheder, der læste på lektien, bør straffes for at have handlet i tide.

Selv om forslaget er relativt begrænset, kan der i alvorlig grad sættes spørgsmålstegn ved den 
retning, der udstikkes heri vedrørende anvendelsen af aftalt miljølovgivning. Lovgivningen 
bør give industrien sikkerhed for lige konkurrencevilkår og for, at alle aktører overholder 
reglerne – hvilket netop er det princip, forslaget bryder med. 

Sundhed og miljø

De emissionsgrænser, der er fastsat i direktivet, er for PT ca. 90 % og for NOx ca. 30 % 
lavere på trin III B end på trin III A.  Kommissionen anslår i sin konsekvensanalyse, at 
såfremt alle producenterne benytter deres fulde fleksibilitetsprocentdel i det første år, vil 
emissionerne for det første år stige med ca. 0,3 %, hvis fleksibiliteten stiger fra 20 % til 50 %.

Denne vurdering overser imidlertid de langsigtede indvirkninger af beslutningen. Levetiden 
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for de pågældende maskiner er relativ lang: for anlægsmaskiner er den omkring 16 år eller 
10 000 timer1, og for lokomotiver endnu længere. Således vil de skadelige indvirkninger af 
øget fleksibilitet vare ved i måske årtier fremover.

Det er værd at bemærke, at et stort antal medlemsstater har svært ved at overholde de 
direktiver, der sætter standarder for luftkvalitet, nemlig luftkvalitetsdirektivet og direktivet om 
nationale emissionslofter. Eksempelvis fremgår det af IIASA's fremskrivninger for nationale 
emissionslofter, at mobile ikke-vejgående maskiners andel af de samlede NOx-emissioner kan 
stige med op til 20 % frem mod 2020.  At håndtere emissioner ved kilden har stor betydning 
for at nå luftkvalitetsstandarderne, og der kan derfor ikke tages let på en opblødning af 
kravene til en af de vigtigste kilder. 

Desuden medregner det samlede skøn ikke den lokale effekt af de pågældende emissioner.  
Mobile ikke-vejgående maskiner benyttes meget hyppigt i by- eller bymæssige områder og 
tæt på byggearbejdere. Undersøgelser viser et markant fald i sundhedsudgifter, når disse 
skadelige emissioner reduceres, og dette forhold skal tages i betragtning ved beregningen af 
omkostningerne ved de foranstaltninger, der her foreslås.

Ved beregningen af de eventuelle besparelser som følge af den øgede fleksibilitet har 
Kommissionen overset det komplicerede samspil mellem sundhed, miljø og strammere 
emissionsstandarder. Mens de økonomiske fordele måske tilfalder industrien, kommer 
samfundet som helhed til at betale de eksterne omkostninger.

Byggesektoren er i denne henseende et rammende eksempel: Hver dag udsættes mange 
hundrede tusinder af byggearbejdere for emissioner på byggepladser. Det ville være 
interessant at læse en undersøgelse om konsekvenserne for deres sundhed og for vores 
sundhedssystemer. 

Økonomiske overslag

Den økonomiske krise er en kendsgerning, men der er allerede tegn på bedring. I takt med at 
afsætningen tiltager, skrumper begrundelserne for Kommissionens forslag ind.  Hvad angår de 
større producenter, som der i øget omfang foreligger data om, ser salget ud til at være mindre 
ved sammenligning med de år, som kan kaldes en slags opsving for industrien, men de 
nuværende salgstal er ikke væsentligt lavere ved sammenligning med årene forud for 
opsvinget.  Eftersom lovgivningen og grænseværdierne for det nye trin III B har været i kraft 
siden 2004, og er blevet efterfulgt af nogle særdeles gode år for industrien, kan påstanden om 
manglende ressourcer til udvikling alt i alt ikke stå til troende.

Det er værd at bemærke, at Kommissionen ikke kan fremlægge nogen skøn over, hvor stor en 
del af industrien, der har vanskeligt ved at overholde kravene.

Perspektivet kan i nogen grad udvides derved, at der også findes virksomheder, der taber på 
øget fleksibilitet, hvilket ligeledes bør tages i betragtning: I Europa findes der mange større og 
mindre virksomheder, der fremstiller efterbehandlingssystemer og partikelfiltre. For sådanne 
virksomheder er en strammere lovgivning for emissionsstandarder tværtimod gavnlig. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=5017



PE454.694v02-00 18/18 PR\853247DA.doc

DA

Endvidere går ordføreren i rette med Kommissionens ide om, at producenterne lider skade på 
deres konkurrenceevne, hvis de skal overholde strengere miljølovgivning. Grøn innovation og 
lavemissionsteknologier kan kun opstå med hjælp fra understøttende, lovgivningsmæssige 
rammer. For at nå EU2020-målene og gøre det muligt at bevæge sig i retning af et samfund 
med lav CO2-udledning, må der i alle henseender tages skridt fremad, ikke tilbage.

Idet situationen dog kan være særlig vanskelig for små og mellemstore producenter, for hvem 
overholdelsesomkostningerne er relativt høje, foreslår ordføreren at udvide den SMV-
specifikke fleksibilitet, dvs. en forøgelse af det faste antal der fremgår af tabellen i punkt 
1.2.2. i bilag XIII, som foreslået af Kommissionen.

Dette vil sætte SMV'erne i stand til at nedbringe de maksimale omkostninger ved forskning 
og udvikling og andre omarbejdelsesomkostninger og samtidig gøre det muligt at anvende 
disse udgifter gennem en udvidet periode.

For så vidt angår lokomotiver, anerkender ordføreren, at sektoren har svært ved at overholde 
kravene, eftersom kun et meget lille antal producenter tilbyder III B-reglementerede 
lokomotiver, og fordi der er betydelige vanskeligheder forbundet med at installere nye og 
mere omfangsrige III B-motorer i karrosserier til ældre lokomotiver. I betragtning af, at 
markedet imidlertid er relativt begrænset, at der allerede findes III B-reglementerede 
løsninger og at formålet med fleksibilitet er at give blot begrænset mulighed for at anvende 
motorer fra et tidligere trin, foreslår ordføreren at fastholde det antal af lokomotiver, der 
omfattes af fleksibiliteten, ved 20, som foreslået af Kommissionen. 

Desuden mener ordføreren, at eftersom fremskridt inden for udviklingen af III B-
reglementerede løsninger, ser ud til at have været usædvanlig langsomme for lokomotiver, bør 
Kommissionen rette en særlig opmærksomhed mod denne sektor og holde Europa-
Parlamentet underrettet om udviklingen. 

Endelig foreslår ordføreren, i lyset af den snarlige revision af direktiv 97/68/EF, at 
Kommissionen anlægger en fremadskuende tilgang til eventuelle nye trin for lokomotiver og 
gør en samlet indsats for at rette kravene ind efter den tilsvarende amerikanske lovgivning.


