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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis).
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse direktiivi 97/68/EÜ kohanduskava alusel turule viidavaid mootoreid 
käsitlevate sätete osas
(KOM(2010)0362 – C7-0171/2010 – 2010/0195(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2010)0362);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille 
alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0171/2010);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3;

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 27. detsembri 2010. aasta 
arvamust1;

– võttes arvesse kodukorra artikleid 55 ja 37;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja transpordi-
ja turismikomisjoni arvamust (A7-0000/2010),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. kiidab heaks oma avalduse, mis on lisatud käesolevale resolutsioonile;

3. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Komisjonis on hetkel 
ettevalmistamisel direktiivi 97/68/EÜ 
muutmine, mis tähendab, et 12 kuu 

                                               
1 ELT C … / Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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jooksul on oodata kõnealuse direktiivi 
põhjalikumat läbivaatamist. Direktiivi 
97/68/EÜ muutmine käesoleva 
direktiiviga peaks käsitlema küsimusi 
laiemalt, et vältida killustatud õigusakti 
vastuvõtmist, mis võiks olla kahjulik. 
Komisjoni jaoks oleks soovitatav esitada 
kavandatav põhjalik läbivaatamine 
võimalikult kiiresti.

Or. en

Selgitus

Komisjon esitas oma ettepaneku KOM(2010)362 direktiivi 97/68/EÜ muutmise kohta 
suhteliselt hilises etapis, kuna meetmed, mida komisjon soovib muuta, jõustusid juba 1. 
jaanuarist 2011. Kuna komisjoni ettepanekuga kaasneb eelkõige oht luua soovimatu 
pretsedent, millega nõrgendatakse keskkonnakaitsealaseid õigusakte ja kokkulepitud 
standardeid, ning kuna direktiivi 97/68/EÜ täies mahus läbivaatamine on juba 
ettevalmistamisel, tuleks ja saaks küsimusi lahendada laiaulatuslikumal viisil.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Raudteele ette nähtud konkreetsed 
heitnormid tuleks direktiivi 97/68/EÜ 
läbivaatamise käigus ühtlustada Põhja-
Ameerika EPA standarditega, et tagada 
heitkogustele seatud piirmääradega 
kooskõlas olevate jõukohase hinnaga 
mootorite kättesaadavus.

Or. en

Selgitus

Raudteevedude jaoks mõeldud suurte mootorite turg Euroopas on suhteliselt väike, kui 
võrrelda seda masstoodangus olevate automootoritega, mida kasutatakse üldiselt 
liikurmasinate rakendustes, mis ei ole raudteega seotud. Enamik standardeid loovaid turge on 
ühtlustanud need Põhja-Ameerikas kasutatavate EPA standarditega. Kahjuks ei toimu praegu 
mingisugust ühtlustamist EPA ja liikurmasinate III B etapi piirmäärade vahel, mis tähendab, 
et neil tootjatel on vähe motivatsiooni arendada spetsiaalselt mootoreid palju väiksema 
Euroopa turu jaoks. 
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Üleminek III B etapile tähendab 
tehnoloogilist hüpet ja toob kaasa 
märkimisväärsed rakenduskulud, sest 
mootorid tuleb ümber projekteerida ja välja 
tuleb töötada tipptasemel tehnilised 
lahendused. Mootorite ja seadmete tootjad 
seisavad aga silmitsi tõsiste 
majandusprobleemidega.

(2) Üleminek III B etapile tähendab 
tehnoloogilist hüpet ja toob kaasa 
märkimisväärsed rakenduskulud, sest 
mootorid tuleb ümber projekteerida ja välja 
tuleb töötada tipptasemel tehnilised 
lahendused. Need kulud võivad olla rasked 
kanda väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele, kelle jaoks on nõuete 
täitmise kulud proportsionaalselt 
suuremad.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) III A etapilt III B etapile ülemineku 
perioodil tuleks tõsta kohanduskava alusel 
turule viidavate mootorite (v.a 
mootorvagunite ja vedurite käiturite) 
protsent 20 %-lt 50 %-ni tootja aasta 
müügimahust vastavas 
mootorikategoorias. Vastavalt tuleks 
kohandada ka kohanduskava alusel 
turule viidavate mootorite maksimaalset
lubatud arvu.

(5) III A etapilt III B etapile ülemineku 
perioodil ei tohiks kohanduskava alusel 
turule viidavate mootorite maksimaalne
lubatud arv ületada XIII lisa punktis 1.2.2 
esitatud tabelis toodud väärtusi.

Or. en



PE454.694v02-00 8/18 PR\853247ET.doc

ET

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kohanduskava eeskirju tuleks 
kohandada, et need laieneksid ka
mootorvagunite ja vedurite käitamiseks 
kasutatavatele mootoritele.

(6) Kohanduskava eeskirju tuleks 
kohandada, et need laieneksid rangelt 
piiratud viisil vedurite käitamiseks 
kasutatavatele mootoritele.

Or. en

Selgitus

III B etapi nõuetele vastavad mootorvagunid juba eksisteerivad ja mootoritega seotud 
lahendused on olemas. Mootorvagunites kasutatakse enamasti raskeveokitelt „laenatud” 
mootoreid, mille jaoks on III B lahendused olemas. Seetõttu tuleks mootorvagunid jätta 
kohanduskavast välja, nagu see on ette nähtud direktiivis 2004/26/EÜ.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Ehitusplatsidel on töötajatel 
ehitusmasinatest lähtuvate heitmetega 
pidev kokkupuude ja nad väärivad 
seetõttu parimat võimalikku kaitset.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Direktiiviga ettenähtud meetmed 
võetakse, et aidata tööstusharul toime tulla 
ajutiste raskustega. Seetõttu kohaldatakse 
neid ajutiselt III A etapilt III B etapile 

(7) Direktiiviga ettenähtud meetmed 
võetakse, et aidata tööstusharul toime tulla 
ajutiste raskustega. Seetõttu kohaldatakse 
neid ajutiselt III A etapilt III B etapile 
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ülemineku perioodil ja nende kehtivusaeg 
lõpeb hiljemalt 31. detsembril 2013.

ülemineku perioodil.

Or. en

Selgitus

III B etapi kasutuselevõtt toimub järk-järguliselt mootorite võimsusklasside kaupa ja IV etapi 
kasutuselevõtu kuupäevad on direktiivis juba paika pandud (alates 2014. aastast); täiendav 
piiramine kalendriaastaga on tarbetu ja tekitab ebakindluse selle osas, kuidas paindlikkust 
tuleks arvutada ülejäänud ajale. Täiendava tähtaja kaotamine võimaldab ka igal ettevõttel 
kasutada ära suurenenud paindlikkust vastavalt asjaomase ettevõtte konkreetsele olukorrale.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 (uus)
Direktiiv 97/68/EÜ
Artikkel 2 – taane -1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Artikli 2 esimese taande ette lisatakse 
järgmine taane:
– ehitussektor: elamu-, tööstus-, avalike ja 
büroohoonete ehitusega seotud 
ehitusplatsil toimuv tegevus, tsiviilehitus 
ja infrastruktuuritööd, samuti 
ehitusplatside ettevalmistustööd ja 
lammutustööd,

Or. en

Selgitus

Seda mõistet on vaja selleks, et ehitussektor kohanduskavast välja jätta.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 97/68/EÜ
Artikkel 4 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„6. Muul otstarbel kui siseveelaevade 
käitamiseks kasutatavaid diiselmootoreid 
võib lisaks lõigetes 1–5 sätestatule turule 
viia kohanduskava alusel vastavalt XIII 
lisas viidatud menetlusele.”

„6. Muul otstarbel kui mootorvagunite ja
siseveelaevade käitamiseks ja 
ehitussektoris kasutatavaid diiselmootoreid 
võib lisaks lõigetes 1–5 sätestatule turule 
viia kohanduskava alusel vastavalt XIII 
lisas viidatud menetlusele.”

Or. en

Selgitus

III B etapi nõuetele vastavad mootorvagunid ja ehitusmasinad juba eksisteerivad ja 
mootoritega seotud lahendused on olemas. Mootorvagunites kasutatakse enamasti 
raskeveokitelt „laenatud” mootoreid, mille jaoks on III B lahendused olemas. Enamik turul 
olevatest ehitusmasinatest vastab juba III B nõuetele. Seetõttu tuleks mõlemad mootorite 
rühmad jätta kohanduskavast välja, nagu see on ette nähtud direktiivis 2004/26/EÜ.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt a
Direktiiv 97/68/EÜ
Artikkel 10 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„7. Liikmesriigid lubavad I lisa 1. jao A 
alapunktides i, ii, iv ja v määratletud 
mootoreid kohanduskava alusel turule viia 
vastavalt XIII lisa sätetele.”

„7. Liikmesriigid lubavad I lisa 1. jao A 
alapunktides i, ii ja v määratletud 
mootoreid, välja arvatud ehitussektoris 
kasutatavad mootoreid, kohanduskava 
alusel turule viia vastavalt XIII lisa 
sätetele.”

Or. en
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt b
Direktiiv 97/68/EÜ
Artikkel 10 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„8. Kooskõlas XIII lisa punkti 1.2 sätetega 
kohaldatakse kohanduskava üksnes III A 
etapilt III B etapile ülemineku perioodil ja 
selle kehtivusaeg lõpeb 31. detsembril 
2013.”

„8. Kooskõlas XIII lisa punkti 1.2 sätetega 
kohaldatakse kohanduskava üksnes III A 
etapilt III B etapile ülemineku perioodil.”

Or. en

Selgitus

III B etapi kasutuselevõtt toimub järk-järguliselt mootorite võimsusklasside kaupa ja IV etapi 
kasutuselevõtu kuupäevad on direktiivis juba paika pandud (alates 2014. aastast); täiendav 
piiramine kalendriaastaga on tarbetu ja tekitab ebakindluse selle osas, kuidas paindlikkust 
tuleks arvutada ülejäänud ajale. Täiendava tähtaja kaotamine võimaldab ka igal ettevõttel 
kasutada ära suurenenud paindlikkust vastavalt asjaomase ettevõtte konkreetsele olukorrale.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 97/68/EÜ
XIII lisa – punkt 1.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2 III A etapilt III B etapile ülemineku 
perioodil peab lõpptootja taotlema (välja 
arvatud mootorvagunite ja vedurite 
käitamiseks kasutavate mootorite puhul) 
mis tahes tüübikinnitusasutuselt luba, et 
osta kohanduskava alusel punktides 1.2.1 
ja 1.2.2 nimetatud kogustes oma 
mootoritarnijatelt mootoreid, mis ei vasta 
sel ajahetkel kehtivatele, vaid vahetult 
eelneva etapi piirväärtustele.

1.2 III A etapilt III B etapile ülemineku 
perioodil peab lõpptootja taotlema (välja 
arvatud mootorvagunite ja vedurite 
käitamiseks kasutavate mootorite puhul) 
mis tahes tüübikinnitusasutuselt luba, et 
osta kohanduskava alusel punktis 1.2.2 
nimetatud kogustes oma mootoritarnijatelt 
mootoreid, mis ei vasta sel ajahetkel 
kehtivatele, vaid vahetult eelneva etapi 
piirväärtustele.

Or. en
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Selgitus

See paindlikkuse pikendamise erakorraline meede peaks rangelt piirduma VKEde sektoriga, 
millel võib olla raskusi uute III B etapi standardite nõuete täitmisega suhteliselt kõrgemate 
kulude tõttu.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 97/68/EÜ
XIII lisa – punkt 1.2.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2.1. Kohanduskava alusel turule 
viidavate mootorite arv ei tohi üheski 
mootorikategoorias ületada 50 % 
kõnealuse kategooria mootoritega 
varustatud seadmete aastasest 
müügimahust asjaomase lõpptootja puhul 
(arvutatud viimase viie aasta keskmise 
müügi põhjal ELi turul). Kui lõpptootja 
on müünud oma tooteid ELis vähem kui 5 
aastat, arvutatakse tema keskmine 
müügimaht selle ajavahemiku põhjal, mil 
ta oma tooteid ELis on turustanud.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See paindlikkuse pikendamise erakorraline meede peaks rangelt piirduma VKEde sektoriga, 
millel võib olla raskusi nõuete täitmisega suhteliselt kõrgemate kulude tõttu. Seetõttu on 
soovitatav jätta välja lõige 1 ja jätta alles punkt 1.2.2, mis on spetsiaalselt koostatud VKEde 
jaoks.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 97/68/EÜ
XIII lisa – punkt 1.2.2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2.2. Alternatiivse võimalusena punktis 1.2.2. Alternatiivse võimalusena punktis 
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1.2.1 sätestatule võib lõpptootja taotleda 
luba, et tema mootoritarnijad saaksid 
kohanduskava alusel turule viia kindla arvu 
mootoreid. Üheski mootorikategoorias ei 
tohi mootorite arv ületada järgmisi 
väärtusi:

1.1.1 sätestatule võib lõpptootja taotleda 
luba, et tema mootoritarnijad saaksid 
kohanduskava alusel turule viia kindla arvu 
mootoreid. Üheski mootorikategoorias ei 
tohi mootorite arv ületada järgmisi 
väärtusi:

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 1997/68/EÜ
XIII lisa – punkt 1.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.3 Mootorvagunite käitamiseks 
kasutatavate mootorite puhul 
kohaldatakse punktis 1.1.1 määratletud 
kohanduskava alates III A etapilt III b 
etapile ülemineku perioodi algusest.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

III B etapi nõuetele vastavad mootorvagunid juba eksisteerivad ja mootoritega seotud 
lahendused on olemas. Mootorvagunites kasutatakse enamasti raskeveokitelt „laenatud” 
mootoreid, mille jaoks on III B lahendused olemas. Seetõttu tuleks mootorvagunid jätta 
kohanduskavast välja, nagu see on ette nähtud direktiivis 2004/26/EÜ.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 97/68/EÜ
XIII lisa – punkt 1.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.4 Vedurite käitamiseks kasutatavate 
mootorite puhul võib lõpptootja III A 
etapilt III b etapile ülemineku perioodil 
taotleda luba, et tema mootoritarnijad 

1.4 Vedurite käitamiseks kasutatavate 
mootorite puhul võib lõpptootja III A 
etapilt III b etapile ülemineku perioodil 
taotleda luba, et tema mootoritarnijad 
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saaksid kohanduskava alusel turule viia 
maksimaalselt 12 vedurite käitamiseks 
ettenähtud mootorit.

saaksid kohanduskava alusel turule viia 
maksimaalselt 20 kaubavedude ja 
manööverdamise vedurite käitamiseks 
ettenähtud mootorit, millest kõik peavad 
olema konstrueeritud nii, et nad sobivad 
kasutamiseks Ühendkuningriigi 
raudteevõrgus.

Or. en

Selgitus

Väikeste nišiturgude jaoks võib peamiselt manööverdamiseks ja kaubavedudeks kasutatavate 
vedurite puudus raudteesektorile kahjulikku mõju avaldada.
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SELETUSKIRI

Väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate diiselmootorite süsinikoksiidi (CO), süsivesinike 
(HC), lämmastikoksiidide (NOx) ja tahkete osakeste (PM) heitmete piirmäärad on kehtestatud 
direktiivis 97/68/EÜ. Direktiivi läbivaatamisel 2004. aastal (direktiiv 2004/26/EÜ) võeti vastu 
praegu kehtivad IIIA etapi piirmäärad ning määrati tähtajad ja piirväärtused IIIB etapiks. Uute 
ja rangemate piirmäärade järkjärguline kohaldamine vastavalt võimsuskategooriale algab 
2011. aasta jaanuarist. Direktiiv hõlmab muuhulgas mitmesuguseid maismaal, nt ehituses, 
metsanduses ja põllumajanduses kasutatavaid masinaid. Samuti kuuluvad direktiivi 
kohaldamisalasse vedurid, mootorvagunid ja siseveelaevad.

Direktiiv hõlmab väga mitmesuguseid masinatootjaid (hinnanguliselt 1500 ettevõtjat), kellest 
paljud ei tooda nimetatud masinates kasutatavaid mootoreid. Mootoreid toodab paar üksikut 
suurettevõtet.

Samuti kehtestati 2004. aasta direktiiviga nn kohanduskava, et hõlbustada tootjate üleminekut 
ühest etapist teise. Kohanduskava alusel on tootjal lubatud kahe järjestikuse piirväärtuste etapi 
vahelisel ajavahemikul viia turule piiratud arv masinaid, mille mootorid vastavad heitmete 
eelmise etapi piirväärtustele. Piirmääraks on kas 20% tootja aastakäibest (lähtuvalt tootja viie 
aasta keskmisest müügimahust) või kindel arv masinaid. Masinate arvu kindlaksmääramise 
võimalus on mõeldud väiksematele tootjatele. Kohanduskava hõlmab põllumajandus-, 
metsandus- ja ehitusmasinaid, mitte aga vedureid, mootorvaguneid ega siseveelaevu.

Väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate direktiiv moodustab tähtsa osa liidu 
keskkonnakaitset käsitlevatest õigusaktidest ning toetab oluliselt heitmete vähendamist. 
Suurema osa sektori heitkogustest moodustavad tahkete osakeste ja lämmastikoksiidide 
heitmed. Väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate tahkete osakeste heitmete hinnanguline 
maht ELi 27 liikmesriigis on 7% (maanteetranspordis 13%) ja 16% kõigist 
lämmastikoksiidide heitmetest ELi 27 liikmesriigis pärineb väljaspool teid kasutatavate 
liikurmasinate sektorist (maanteetranspordist 42%). 

Komisjoni ettepanek

Käesoleva komisjoni ettepaneku sihiks on kohandamiskava laiendamine. 

Esiteks teeb komisjon ettepaneku suurendada praegust 20% piirmäära 50%ni. Ka arvmäärasid 
kohandatakse vastavalt. 

Teiseks soovitab komisjon lisada kohanduskavasse mootorvagunite ja vedurite käitamiseks 
kasutatavad mootorid. Vedurite puhul – kuna nende turuosa on suhteliselt väike – soovitab 
komisjon võtta piirarvuks kohanduskavas12 vedurit. Mootorvagunite osas soovitatakse 
paindlikkust 20% ulatuses.

Need suurendatud paindlikkuse meetmed peaksid aeguma 31. detsembril 2013.
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Komisjon põhjendab oma ettepanekut peamiselt majanduskriisiga. Alates 2008. aasta sügisest 
kannatab suurem osa ELis asuvast väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate tööstusest 
majanduskriisi tagajärgede all, eriti tugevasti on müügimaht vähenenud ehitus- ja 
põllumajandusmasinate sektoris. Komisjon väidab, et IIIB etapi piirväärtuste järgimiseks 
vajalikud kulutused on kriisist nõrgestatud tööstuse jaoks liiga suured. 

Paindlikkuse suurendamise põhjusena nimetab komisjon ka tehniliste lahenduste puudumist 
IIIB etapi mootorite jaoks, selgitades, et tootjad ei saa alustada masinakere 
ümberprojekteerimist, kui puudub vastav mootor. Komisjon peab seda suurimaks takistuseks, 
mis ei lase veduritootjatel IIIB etapi nõudeid täita.

Komisjoni ettepanek on esitatud väga hilja, arvestades, et heitkoguste uute piirmäärade 
esimest etappi kohaldatakse alates 2011. aasta jaanuarist. 

Kuna komisjonis on ühtlasi ettevalmistamisel kogu direktiivi 97/68/EÜ läbivaatamine, teeb 
raportöör ettepaneku tuua selle tähtaeg ettepoole ja hoiduda õigusaktide tükatisest 
parandamisest, sest see kahjustab õigusloomeprotsessi.

Raportööri ettepanek

Raportöör näeb komisjoni ettepanekus arvukalt probleeme. Suurim probleem seisneb 
põhimõttes, sest komisjoni ettepaneku vastuvõtmine võib luua ohtliku pretsedendi, mille najal 
keskkonnakaitse valdkonna õigusakte hakatakse valdkondlikel majanduslikel põhjendustel 
nõrgestama. 

Ettepaneku vastuvõtmisega rikutaks ka nõuete täitmisele ergutamise ja esimeste täitjate 
premeerimise põhimõtet. Direktiiv jõustus 2004. aastal, jättes tööstusele parasjagu aega 
nõuete täitmiseks. Ettevõtjaid, kes selle aja jooksul ei ole nõudmisi täitnud, ei tohiks 
tegevusetuse eest premeerida; samuti ei tohiks nõuded täitnud ettevõtjaid õigeaegse 
tegutsemise eest karistada.

Kuigi ettepanek on suhteliselt piiratud, tekitab selle hoiak keskkonnakaitse valdkonna 
kooskõlastatud õigusaktide rakendamise suhtes tõsiseid küsimusi. Õigusaktid peaksid andma 
ettevõtjatele kindluse, et kõikidele kehtivad võrdsed tingimused ja kõik täidavad neid –
käesoleva ettepanekuga aga rikutakse seda põhimõtet. 

Tervis ja keskkond

Direktiivis seatud tahkete osakeste piirmäär IIIB etapis on umbes 90% madalam ja 
lämmastikoksiidide piirmäär umbes 30% madalam kui IIIA etapis. Komisjoni mõjuhinnangus 
on öeldud, et kui kõik tootjad kasutaksid esimesel aastal paindlikkusvõimalused täielikult ära, 
suureneksid heitmed sellel aastal umbes 0,3%, kui paindlikkust suurendataks 20%lt 50%le. 

Selles hinnangus ei arvestata aga otsuse pikaajalist mõju. Kõnealuste masinate eluiga on 
võrdlemisi pikk – ehitustöömasinate mootoritel umbes 16 aastat ehk 10 000 tundi1, veduritel 
veelgi pikem. Nii võib paindlikkuse suurendamise kahjulik mõju ulatuda aastakümnete 

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

Väärib märkimist, et paljudel liikmeesriikidel on raskusi õhu kvaliteedi standardeid 
käsitlevate õhukvaliteedi ja õhusaasteainete siseriiklike ülemmäärade direktiivide täitmisega. 
Näiteks Rahvusvahelise Rakendusliku Süsteemanalüüsi Instituudi (IIASA) prognoos järgmise 
õhusaasteainete siseriiklike ülemmäärade raporti jaoks on, et väljaspool teid kasutatavate 
liikurmasinate sektorist pärinevate lämmastikoksiidide heitmete osakaal kasvab 2020. aastaks 
kuni 20%ni. Heitmete vähendamine algallikast lähtudes on õhukvaliteedi standardite 
saavutamiseks väga tähtis, mistõttu ühe tähtsaima algallika suhtes kehtivate nõuete 
leevendamisse ei saa kergekäeliselt suhtuda.

Peale selle ei võeta üldhinnangus arvesse kõnealuste heitmete kohalikku mõju. Väga sageli 
rakendatakse väljaspool teid kasutatavaid liikurmasinaid linna- või pooleldi linnastunud
keskkonnas ning töötajate vahetus läheduses. Uuringute kohaselt vähenevad tervishoiukulud 
tunduvalt, kuid neid kahjulikke heitmeid vähendada. Käesolevaga sarnanevate meetmete 
kulude arvutamisel tuleks seda arvesse võtta.

Suurendatud paindlikkusest tuleneda võiva kokkuhoiu arvutamisel jätab komisjon tervishoiu, 
keskkonna ja rangemate heitkoguste nõuete keeruka vastasmõju arvesse võtmata. Kui 
majanduslikku kasu saavad peamiselt ettevõtjad, siis väliskulud jäävad ühiskonna kui terviku 
kanda.

Sellega seoses võiks mõelda ELi ehitussektorile, kus iga päev peavad sajad tuhanded töölised 
ehitusplatsidel heitkogustega kokku puutuma. Oleks huvitav näha uurimust selle mõju kohta 
ehitustööliste tervisele ja liikmesriikide tervishoiusüsteemile. 

Majanduslikud väljavaated

Majanduskriis on reaalne, kuid taastumise märke on juba näha. Sedamööda kuidas müügimaht 
taas kasvab, väheneb komisjoni ettepaneku põhjendatus. Mis puutub suurematesse tootjatesse, 
kellele andmed on kergemini kättesaadavad, siis nende müük on küll väiksem kui valdkonna 
nõndanimetatud buumiaastatel, kuid buumieelsete aastatega võrreldes ei ole praegused 
müügiarvud oluliselt väiksemad. Arvestades sellega, et IIIB etapi jaoks vajalikud õigusaktid 
ja piirväärtused on paigas juba alates 2004. aastast, millele järgnesid valdkonna jaoks mõned 
erakordselt edukad aastad, kaotab arenguks vajalike ressursside puudumise väide usutavuse.

Ühtlasi tuleb märkida, et komisjon ei oska esitada mingeid hinnanguid selle kohta, kui suurel 
osal tööstusest on nõuete täitmisega raskusi.

Veidi laiem pilk näitab, et leidub ka ettevõtteid, kes paindlikkuse suurendamisest kahju 
saavad – Euroopas on arvukalt suuremaid ja väiksemaid ettevõtteid, kus toodetakse 
järelkäitlussüsteeme ja osakestefiltreid. Nende jaoks on heitkogustele rangemate standardite 
kehtestamine üksnes kasulik. 

Raportöör tahaks vastu vaielda ka komisjoni väitele, nagu kaotaksid tootjad 
konkurentsivõime, kui peaksid rangemaid keskkonnakaitse õigusakte täitma. 
Keskkonnakaitset toetavate uuenduste ja vähe heitkoguseid tekitava tehnoloogia 
väljatöötamiseks on vaja toetavat õigusloomeraamistikku. ELi 2020. aasta eesmärkide 
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saavutamiseks ja mõõduka süsinikutarbimisega ühiskonna poole liikumiseks tuleb minna 
edasi ja mitte tagasi.

Et aga väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate olukord, kelle jaoks nõuete täitmise kulud 
on suhteliselt suuremad, võib muutuda eriti raskeks, pooldab raportöör paindlikkuse 
suurendamist spetsiaalselt VKEde jaoks, st XIII lisa artiklis 1.2.2. toodud arvmäärade 
suurendamist, nagu komisjoni ettepanekus soovitatakse.

See võimaldab VKEdel vähendada teadus- ja arendustegevuse maksimaalkulusid ning muid 
ümberprojekteerimise kulusid ja samas annab võimalusse jaotada need kulud pikemale 
ajavahemikule. 

Raportöör möönab, et vedurite puhul on nõuete täitmine eriti keeruline, sest IIIB etapi 
nõuetele vastavaid vedureid pakuvad vaid üksikud tootjad ning uute, kogukamate IIIB-
mootorite paigaldamisel vanematele veduritele tekib tõsiseid raskusi. Et aga turg on 
suhteliselt piiratud, IIIB etapi nõuetele vastavad lahendused juba olemas ja paindlikkuse 
eesmärgiks on anda üksnes piiratud võimalus varasema etapi vedurite kasutamiseks, soovitab 
raportöör jätta paindlikkusega hõlmatud vedurite piirmääraks 20, nagu komisjoni ettepanekus 
välja pakutud. 

Kuna vedurite puhul näib IIIB etapile vastavate lahenduste väljatöötamise tempo olevat eriti 
aeglane, peab raportöör vajalikuks, et komisjon sellele sektorile erilist tähelepanu pööraks ja 
Euroopa Parlamendile muudatustest aru annaks. 

Peale selle, kuna peatselt algab direktiivi 97/68/EÜ läbivaatamine, soovitab raportöör, et 
komisjon arvestaks vedurite sektori võimalike uuendustega ja teeks kooskõlastatud 
jõupingutusi nõuete vastavusseviimiseks Ameerika Ühendriikide õigusaktidega.


