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PR_COD_1amCom

Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 97/68/EY 
muuttamisesta joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatettuja moottoreita 
koskevien säännösten osalta
(KOM(2010)0362 – C7-0171/2010 – 2010/0195(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2010)0362),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0171/2010),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 27. joulukuuta 2010 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan ja 37 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A7-0000/2011),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan lausuman;

3. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 EUVL C ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Komissiossa valmistellaan 
parhaillaan direktiivin 97/68/EY 
tarkistamista, mikä tarkoittaa, että 
direktiivin laajamittaisempi 
uudelleentarkastelu on odotettavissa 
12 kuukauden sisällä. Kun direktiiviä 
97/68/EY tarkistetaan tällä direktiivillä, 
asioita olisi käsiteltävä laajemmin, jottei 
annettaisi mahdollisesti haitallista 
hajanaista lainsäädäntöä. Komission olisi 
suotavaa toteuttaa suunniteltu kattava 
tarkistaminen mahdollisimman pian.

Or. en

Perustelu

Komissio esitti ehdotuksensa KOM(2010)362 direktiivin 97/68/EY muuttamisesta verrattain 
myöhäisessä vaiheessa, sillä toimenpiteet, joita komissio haluaa muuttaa, tulevat voimaan jo 
1. tammikuuta 2011. Koska komission ehdotuksessa uhataan ennen kaikkea luoda ei-toivottu 
ennakkotapaus ympäristölainsäädännön ja sovittujen normien vesittämisestä ja koska koko 
direktiivin 97/68/EY tarkistamista jo valmistellaan, asioita olisi käsiteltävä ja niitä voidaan 
käsitellä laajemmin.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Raiteilla liikkuvia koneita koskevat 
erityiset päästönormit olisi direktiivin 
97/68/EY tarkistamisen yhteydessä 
yhdenmukaistettava 
pohjoisamerikkalaisten EPA-normien 
kanssa, jotta varmistetaan, että saatavilla 
on asetettujen päästörajojen mukaisia 
kohtuuhintaisia moottoreita.
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Or. en

Perustelu

Raiteilla liikkuvien koneiden suurten käyttömoottoreiden markkinat ovat Euroopassa 
suhteellisen pienet verrattuna massatuotantona valmistettaviin automoottoreihin, joita 
käytetään yleisesti muissa liikkuvien työkoneiden (NRMM) sovelluksissa kuin raiteilla 
liikkuvissa koneissa. Suurin osa normeja asettavista markkinoista on yhdenmukaistanut nämä 
pohjoisamerikkalaisten EPA-normien kanssa. Valitettavasti EPA-päästörajoja ja liikkuvia 
työkoneita koskevia vaiheen III B päästörajoja ei ole yhdenmukaistettu lainkaan, mikä 
tarkoittaa, että näille valmistajille ei ole kovin houkuttelevaa kehittää moottoreita paljon 
pienemmille Euroopan markkinoille.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Siirtyminen vaiheeseen III B käsittää 
askelmuutoksen teknologiassa, ja tästä 
aiheutuu huomattavat kustannukset, kun 
moottorit on suunniteltava uudelleen ja on 
kehitettävä edistyksellisiä teknisiä 
ratkaisuja. Siirtymävaihe osuu aikaan, 
jolloin alalla on vakavia taloudellisia 
ongelmia.

(2) Siirtyminen vaiheeseen III B käsittää 
askelmuutoksen teknologiassa, ja tästä 
aiheutuu huomattavat kustannukset, kun 
moottorit on suunniteltava uudelleen ja on 
kehitettävä edistyksellisiä teknisiä 
ratkaisuja. Pienten ja keskisuurten 
valmistajien voi olla vaikea selviytyä 
näistä kustannuksista, koska vaatimusten 
noudattamisesta aiheutuvat kustannukset 
ovat niille suhteessa korkeammat kuin 
muille.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Markkinoille joustojärjestelmän 
puitteissa saatettujen, muissa 
sovelluksissa kuin moottorivaunujen ja 
vetureiden käyttövoimana käytettävien 
moottoreiden osuus asianomaisen 

(5) Markkinoille joustojärjestelmän 
mukaisesti saatettavien moottoreiden
enimmäismäärä ei vaiheiden III A ja 
III B välisenä siirtymäaikana saisi ylittää 
liitteessä XIII olevassa 1.2.2 kohdassa 
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laitevalmistajan kyseisen luokan 
moottoreilla varustettujen laitteiden 
vuosimyynnistä olisi kasvatettava 
vaiheesta III A vaiheeseen III B 
siirtymisen ajaksi 20 prosentista 
50 prosenttiin. Tämän mukaisesti olisi 
myös mukautettava joustojärjestelmän 
mukaisesti markkinoille saatettavien 
moottoreiden enimmäismäärää.

esitettyyn taulukkoon sisältyviä arvoja.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Joustojärjestelmään sovellettavia 
sääntöjä olisi mukautettava siten, että 
järjestelmä ulotetaan koskemaan myös
moottorivaunujen ja vetureiden 
käyttövoimana käytettäviä moottoreita.

(6) Joustojärjestelmään sovellettavia 
sääntöjä olisi mukautettava siten, että 
järjestelmä ulotetaan koskemaan erittäin 
rajoitetusti myös vetureiden 
käyttövoimana käytettäviä moottoreita.

Or. en

Perustelu

Vaiheen III B vaatimusten mukaisia moottorivaunuja esiintyy jo, ja niille on jo valmiit 
moottoriratkaisut. Moottorivaunut pääasiassa "lainaavat" moottorit raskailta ajoneuvoilta, 
joita varten on jo olemassa vaiheen III B ratkaisut. Niinpä moottorivaunut olisi jätettävä 
joustojärjestelmän ulkopuolelle, kuten direktiivissä 2004/26/EY säädetään.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Rakennustyömailla työskentelevät 
altistuvat jatkuvasti rakennuskoneiden 
päästöille, minkä vuoksi heidät on 
suojattava parhaalla mahdollisella 
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tavalla.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tässä direktiivissä säädettyjen 
toimenpiteiden yhteydessä on otettu 
huomioon teollisuudenalaa tilapäisesti 
koettelevat ongelmat. Toimenpiteet olisi 
sen vuoksi rajoitettava vaiheiden III A ja 
III B väliseen siirtymäaikaan, ja niiden 
voimassaolon olisi päätyttävä viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2013.

(7) Tässä direktiivissä säädettyjen 
toimenpiteiden yhteydessä on otettu 
huomioon teollisuudenalaa tilapäisesti 
koettelevat ongelmat. Toimenpiteet olisi 
sen vuoksi rajoitettava vaiheiden III A ja 
III B väliseen siirtymäaikaan.

Or. en

Perustelu

Vaiheen III B käyttöönotto on porrastettu moottorin teholuokkien mukaan, ja vaiheen IV 
käyttöönottopäivämäärät on jo vahvistettu direktiivissä (vuodesta 2014 alkaen), joten 
kalenterivuotta koskeva ylimääräinen rajoitus on tarpeeton ja aiheuttaa epävarmuutta sen 
suhteen, miten jousto olisi laskettava jäljellä olevalle ajalle. Ylimääräisen määräajan 
poistaminen antaa lisäksi yksittäisille yrityksille mahdollisuuden käyttää hyväkseen 
lisäjoustoa yrityksen erityistilanteen mukaan.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 97/68/EY
2 artikla – -1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

-1. Lisätään 2 artiklan ensimmäisen 
luetelmakohdan edelle luetelmakohta 
seuraavasti:
– rakennusalalla asuin- ja 
teollisuusrakennusten sekä julkisten ja 
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toimistorakennusten rakentamiseen 
liittyvää työmaalla tapahtuvaa toimintaa, 
maa- ja vesirakennus- sekä 
infrastruktuuritöitä sekä 
rakennustyömaiden valmistelu- ja 
purkutöitä,

Or. en

Perustelu

Määritelmää tarvitaan, jotta rakennusala voidaan jättää joustojärjestelmän ulkopuolelle.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 97/68/EY
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

"6. Puristussytytysmoottorit, joita 
käytetään muussa tarkoituksessa kuin 
sisävesialusten käyttövoimana, voidaan 
saattaa markkinoille joustojärjestelmän 
mukaisesti soveltamalla liitteessä XIII 
tarkoitettua menettelyä 1–5 kohdan 
lisäksi."

"6. Puristussytytysmoottorit, joita 
käytetään muussa tarkoituksessa kuin 
moottorivaunujen ja sisävesialusten 
käyttövoimana ja rakennusalalla, voidaan 
saattaa markkinoille joustojärjestelmän 
mukaisesti soveltamalla liitteessä XIII 
tarkoitettua menettelyä 1–5 kohdan 
lisäksi."

Or. en

Perustelu

Vaiheen III B mukaisia moottorivaunuja ja rakennuskoneita esiintyy jo, ja niille on jo valmiit 
moottoriratkaisut. Moottorivaunut pääasiassa "lainaavat" moottorit raskailta ajoneuvoilta, 
joita varten on jo olemassa vaiheen III B ratkaisut. Suuri osa markkinoilla olevista 
rakennuskoneista on jo vaiheen III B vaatimusten mukaisia. Niinpä molemmat 
moottoriryhmät olisi jätettävä joustojärjestelmän ulkopuolelle, kuten direktiivissä 2004/26/EY 
säädetään.



PR\853247FI.doc 11/18 PE454.694v02-00

FI

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – a alakohta
Direktiivi 97/68/EY
10 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

"7. Jäsenvaltioiden on sallittava liitteessä I 
olevan 1 jakson A i, A ii, A iv ja A v 
kohdassa määriteltyjen moottoreiden 
saattaminen markkinoille 
joustojärjestelmää soveltaen liitteen XIII 
säännösten mukaisesti."

"7. Jäsenvaltioiden on sallittava liitteessä I 
olevan 1 jakson A i, A ii ja A v kohdassa 
määriteltyjen moottoreiden, 
rakennusalalla käytettäviä moottoreita 
lukuun ottamatta, saattaminen 
markkinoille joustojärjestelmää soveltaen 
liitteen XIII säännösten mukaisesti."

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – b alakohta
Direktiivi 97/68/EY
10 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

"8. Joustojärjestelmää sovelletaan liitteessä 
XIII olevan 1.2 jakson mukaisesti ja 
ainoastaan vaiheiden III A ja III B väliseen 
siirtymäaikaan, ja sen voimassaolo päättyy 
31 päivänä joulukuuta 2013."

"8. Joustojärjestelmää sovelletaan liitteessä 
XIII olevan 1.2 jakson mukaisesti ja 
ainoastaan vaiheiden III A ja III B väliseen 
siirtymäaikaan."

Or. en

Perustelu

Vaiheen III B käyttöönotto on porrastettu moottorin teholuokkien mukaan, ja vaiheen IV 
käyttöönottopäivämäärät on jo vahvistettu direktiivissä (vuodesta 2014 alkaen), joten 
kalenterivuotta koskeva ylimääräinen rajoitus on tarpeeton ja aiheuttaa epävarmuutta sen 
suhteen, miten jousto olisi laskettava jäljellä olevalle ajalle. Ylimääräisen määräajan 
poistaminen antaa lisäksi yksittäisille yrityksille mahdollisuuden käyttää hyväkseen 
lisäjoustoa yrityksen erityistilanteen mukaan.
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Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 97/68/EY
Liite XIII – 1.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.2 Vaiheen III A ja vaiheen III B välisenä 
siirtymäaikana, moottorivaunujen ja 
vetureiden käyttövoimana käytettäviä 
moottoreita lukuun ottamatta, alkuperäisen 
laitevalmistajan, joka haluaa käyttää 
joustojärjestelmää, on pyydettävä 
hyväksyntäviranomaiselta lupa saada ostaa 
moottoritoimittajiltaan 1.2.1 ja
1.2.2 kohdassa kuvatut määrät moottoreita, 
jotka eivät noudata sen hetkisiä päästöjen 
raja-arvoja mutta on hyväksytty lähimpään 
aikaisempaan päätösrajojen vaiheeseen.

1.2 Vaiheen III A ja vaiheen III B välisenä 
siirtymäaikana, moottorivaunujen ja 
vetureiden käyttövoimana käytettäviä 
moottoreita lukuun ottamatta, alkuperäisen 
laitevalmistajan, joka haluaa käyttää 
joustojärjestelmää, on pyydettävä 
hyväksyntäviranomaiselta lupa saada ostaa 
moottoritoimittajiltaan 1.2.2 kohdassa 
kuvatut määrät moottoreita, jotka eivät 
noudata sen hetkisiä päästöjen raja-arvoja 
mutta on hyväksytty lähimpään 
aikaisempaan päätösrajojen vaiheeseen.

Or. en

Perustelu

Tämä jouston laajentamista koskeva poikkeuksellinen toimenpide olisi rajoitettava koskemaan 
yksinomaan pk-sektoria, jolla voi olla vaikeuksia noudattaa uusia vaiheen III B vaatimuksia 
suhteessa korkeampien kustannusten vuoksi.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 97/68/EY
Liite XIII – 1.2.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.2.1. Tällaisen joustojärjestelmän 
puitteissa markkinoille saatettujen 
moottoreiden määrä ei saa missään 
moottoriluokassa ylittää 50 prosenttia 
alkuperäisen laitevalmistajan kyseiseen 
moottoriluokkaan kuuluvia moottoreita 
sisältävästä laitemyynnistä (laskettuna 
keskiarvona viidestä viimeisestä 

Poistetaan.
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myyntivuodesta EU:n markkinoilla). Jos 
alkuperäinen laitevalmistaja on 
markkinoinut laitteita EU:ssa vähemmän 
kuin viisi vuotta, keskiarvo lasketaan sen 
ajanjakson mukaan, jona kyseinen 
valmistaja on markkinoinut laitteita 
EU:ssa.

Or. en

Perustelu

Tämä jouston laajentamista koskeva poikkeuksellinen toimenpide olisi rajoitettava koskemaan 
yksinomaan pk-sektoria, jolla voi olla vaikeuksia noudattaa vaatimuksia suhteessa 
korkeampien kustannusten vuoksi. Siksi on syytä poistaa 1.2.1 kohta ja säilyttää erityisesti 
pk-yrityksiä ajatellen laadittu 1.2.2 kohta.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 97/68/EY
Liite XIII – 1.2.2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1.2.2. Vaihtoehtona 1.2.1 kohdalle
alkuperäinen laitevalmistaja voi 
halutessaan hakea moottorivalmistajalleen 
lupaa saattaa markkinoille 
joustojärjestelmän puitteissa kiinteän 
määrän moottoreita. Moottoreiden määrä 
kussakin moottoriluokassa ei saa ylittää
seuraavia arvoja:

1.2.2. Vaihtoehtona 1.1.1 kohdalle
alkuperäinen laitevalmistaja voi 
halutessaan hakea moottorivalmistajalleen 
lupaa saattaa markkinoille 
joustojärjestelmän puitteissa kiinteän 
määrän moottoreita. Moottoreiden määrä 
kussakin moottoriluokassa ei saa ylittää 
seuraavia arvoja:

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 1997/68/EY
Liite XIII – 1.3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1.3 Moottorivaunujen käyttövoimana 
käytettäviin moottoreihin sovelletaan 
vaiheen III A ja vaiheen III B välisestä 
siirtymäajasta alkaen 1.1.1 jaksossa 
määriteltyä joustojärjestelmää.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vaiheen III B mukaisia moottorivaunuja esiintyy jo, ja niille on jo valmiit moottoriratkaisut. 
Moottorivaunut pääasiassa "lainaavat" moottorit raskailta ajoneuvoilta, joita varten on jo 
olemassa vaiheen III B ratkaisut. Niinpä moottorivaunut olisi jätettävä joustojärjestelmän 
ulkopuolelle, kuten direktiivissä 2004/26/EY säädetään.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite
Direktiivi 97/68/EY
Liite XIII – 1.4 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.4 Vetureiden käyttövoimana käytettävien 
moottoreiden osalta alkuperäinen 
laitevalmistaja voi vaiheen III A ja vaiheen 
III B välisenä siirtymäaikana halutessaan 
hakea moottorivalmistajilleen lupaa saattaa 
markkinoille joustojärjestelmän puitteissa 
enintään 12 moottoria veturin 
käyttövoimana käytettäväksi.

1.4 Vetureiden käyttövoimana käytettävien 
moottoreiden osalta alkuperäinen 
laitevalmistaja voi vaiheen III A ja vaiheen 
III B välisenä siirtymäaikana halutessaan 
hakea moottorivalmistajilleen lupaa saattaa 
markkinoille joustojärjestelmän puitteissa 
enintään 20 moottoria käytettäväksi
veturin käyttövoimana rahtauksessa ja 
junien järjestelyssä. Näistä kaikki on 
suunniteltava siten, että niitä voidaan 
käyttää Yhdistyneen kuningaskunnan 
rautatieverkossa.

Or. en

Perustelu

Pienemmillä, rajallisilla markkinoilla rautatiesektorille voisi olla vahingollista, jollei olisi 
saatavilla vetureita, joita käytetään pääasiassa junien järjestelyyn ja rahdin kuljettamiseen.
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PERUSTELUT

Direktiivillä 97/68/EY säädetään liikkuvien työkoneiden dieselmoottoreiden 
pakokaasupäästöihin sisältyvien hiilimonoksidin (CO), hiilivetyjen (HC), typen oksidien 
(NOx) ja hiukkasten enimmäismääristä. Kun direktiiviä muutettiin vuonna 2004 
(2004/26/EY), otettiin käyttöön nykyisin sovellettavat vaiheen III A päästörajat ja asetettiin 
seuraavan vaiheen III B määräajat ja raja-arvot. Kyseisiä tiukempia raja-arvoja aletaan 
soveltaa asteittain tammikuusta 2011 alkaen moottorin teholuokan mukaan. Direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvat muun muassa erilaiset maalla käytettävät rakennus-, metsä- ja 
maatalouskoneet. Sitä sovelletaan myös vetureihin, moottorivaunuihin ja sisävesialuksiin.

Direktiiviä sovelletaan moninaisiin konevalmistajiin (arviolta 1 500 yritykseen), joista monet 
eivät valmista koneissa käytettyjä moottoreita. Moottoreiden valmistus on vain muutamien 
suurten yritysten käsissä.

Direktiivillä 2004/26/EY otettiin myös käyttöön niin kutsuttu joustojärjestelmä helpottamaan 
valmistajien siirtymistä vaiheesta toiseen. Joustojärjestelmän ansiosta valmistajat voivat 
pakokaasupäästöjen raja-arvojen kahden peräkkäisen vaiheen välisenä aikana saattaa 
markkinoille rajatun määrän sellaisia koneita, joihin asennetut moottorit ovat vielä edellisessä 
vaiheessa pakokaasupäästöjen raja-arvoille asetettujen vaatimusten mukaisia. Enimmäismäärä 
on joko 20 prosenttia valmistajan vuosimyynnistä – laskettuna viimeksi kuluneiden viiden 
vuoden aikana toteutuneen myynnin keskiarvona – tai säädetty kiinteä konemäärä. 
Jälkimmäinen vaihtoehto on tarkoitettu pienemmille valmistajille. Joustojärjestelmää 
sovelletaan maatalous-, metsä- ja rakennuskoneisiin, kun taas veturit, moottorivaunut ja 
sisävesialukset on jätetty järjestelmän ulkopuolelle.

Liikkuvia työkoneita koskeva direktiivi on tärkeä osa unionin ympäristölainsäädäntöä, ja sen 
myötävaikutus erityisesti kohteena olevien päästövähennysten aikaansaamiseen on 
merkittävä. Alan aiheuttamista päästöistä hiukkaspäästöt ja typen oksidien päästöt aiheuttavat 
eniten ilman pilaantumista. Liikkuvien työkoneiden arvioitu osuus hiukkaspäästöistä koko 
EU:ssa on 7 prosenttia (kun tieliikenteen osuus näistä päästöistä on 13 prosenttia); lisäksi 
liikkuvat työkoneet tuottavat 16 prosenttia kaikista EU:n typen oksidien päästöistä (kun 
tieliikenteen osuus näistä päästöistä on 42 prosenttia).

Komission ehdotus

Komission nykyisellä ehdotuksella pyritään laajentamaan joustojärjestelmää.

Komissio ehdottaa ensinnäkin prosenttiosuuden nostamista nykyisestä 20:stä 50:een. Myös 
kiinteitä määriä mukautetaan vastaavasti.

Lisäksi komissio ehdottaa, että moottorivaunujen ja vetureiden käyttövoimana käytettävät 
moottorit sisällytetään joustojärjestelmään. Koska vetureiden markkinat ovat verrattain pienet, 
komissio ehdottaa joustomahdollisuutta 12 veturille. Moottorivaunujen osalta ehdotetaan 
20 prosentin jouston sallimista.
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Näiden lisäjoustoa koskevien toimenpiteiden voimassaolon ehdotetaan päättyvän 
31. joulukuuta 2013.

Komissio perustelee ehdotusta suurelta osin talouskriisillä. Kriisi on koetellut syksystä 2008 
suurinta osaa unionissa tapahtuvasta liikkuvien työkoneiden tuotannosta, ja etenkin rakennus-
ja maatalousala on kärsinyt myynnin jyrkästä laskusta. Komissio katsoo, että uusiin vaiheen 
III B vaatimuksiin mukautumisesta aiheutuvat kustannukset ovat liian korkeat 
teollisuudenalalla, jota kriisi on koetellut ankarasti.

Komissio perustelee lisäjouston tarvetta myös sillä, että III B -moottoreiden edellyttämät 
tekniset ratkaisut eivät ole vielä valmiita, ja toteaa, että valmistajat eivät voi ryhtyä 
suunnittelemaan koneita uudelleen ennen kuin niillä on vaatimusten mukainen moottori. 
Komissio katsoo, että tämä on suurin syy sille, että veturien valmistajien on vaikea noudattaa 
vaatimuksia.

Komissio antaa ehdotuksensa hyvin myöhään, sillä uusien päästörajojen ensimmäistä vaihetta 
sovelletaan jo tammikuusta 2011 alkaen.

Koska komissio on myös valmistelemassa koko direktiivin 97/68/EY tarkistamista, esittelijä 
ehdottaa, että odotetaan sitä eikä hyväksytä haitallista hajanaista lainsäädäntöä.

Esittelijän ehdotus

Esittelijän mielestä komission ehdotukseen sisältyy lukuisia ongelmia. Suurin ongelma on 
periaatteellinen, sillä ehdotus uhkaa muodostaa vaarallisen ennakkotapauksen 
ympäristölainsäädännön vesittämisestä yleisten taloudellisten vaateiden vuoksi.

Jos ehdotus hyväksytään, rikotaan myös sitä periaatetta, että kannustetaan noudattamaan 
vaatimuksia ja palkitaan niitä, jotka tekevät sen ensimmäisinä. Direktiivi tuli voimaan vuonna 
2004, joten teollisuudella on ollut huomattavasti aikaa mukautua siinä säädettyyn suuntaan. 
Yrityksiä, jotka eivät ryhtyneet noudattamaan vaatimuksia näissä aikarajoissa, ei pitäisi 
palkita siitä, että ne eivät tehneet mitään; myöskään niitä yrityksiä, jotka tekivät kotiläksynsä, 
ei pitäisi rangaista siitä, että ne toimivat ajoissa.

Vaikka ehdotus on suhteellisen rajoitettu, siinä annetut säännökset sovitun 
ympäristölainsäädännön noudattamisesta ovat erittäin kyseenalaisia. Lainsäädännön on oltava 
sellaista, että teollisuus voi olla varma siitä, että kaikilla on tasapuoliset toimintaedellytykset 
ja että kaikki toimijat noudattavat sääntöjä – tätä periaatetta ei kuitenkaan ole ehdotuksessa 
noudatettu.

Terveys ja ympäristö

Hiukkaspäästöille direktiivissä asetetut päästörajat ovat noin 90 prosenttia ja typen oksideille 
asetetut päästörajat noin 30 prosenttia alhaisemmat vaiheessa III B kuin vaiheessa III A. 
Komissio arvioi vaikutustenarvioinnissa, että jos kaikki valmistajat käyttävät ensimmäisenä 
vuonna sallitun jousto-osuuden täysimääräisesti hyväkseen, päästöt kasvaisivat ensimmäisenä 
vuonna noin 0,3 prosenttia, jos joustovara nostetaan 20:stä 50 prosenttiin.
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Tässä arviossa jätetään kuitenkin huomiotta päätöksen vaikutukset pitkällä aikavälillä. 
Kyseessä olevien koneiden käyttöikä on suhteellisen pitkä: rakennuskoneiden käyttöikä on 
noin 16 vuotta tai 10 000 tuntia1 ja vetureiden jopa pidempi. Täten lisäjouston haitalliset 
vaikutukset ulottuvat mahdollisesti vuosikymmenien päähän.

On syytä huomata, että monilla jäsenvaltioilla on vaikeuksia noudattaa direktiivejä, joilla 
asetetaan ilman laatua koskevia normeja, kuten ilmanlaatudirektiiviä ja kansallisia 
päästörajoituksia koskevaa direktiiviä. Esimerkiksi IIASA:n NEC-raporttia varten tekemissä 
ennusteissa arvioidaan, että liikkuvien työkoneiden osuus typen oksidien kokonaispäästöistä 
saattaa nousta 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. On äärimmäisen tärkeää puuttua
päästöihin niiden lähteellä, jotta ilmanlaatua koskevat normit saavutettaisiin, eikä vaatimusten 
höllentämiseen yhdeltä tärkeimmistä päästöjen lähteistä voi suhtautua kevyesti.

Kokonaisarviossa ei myöskään oteta huomioon kyseisten päästöjen paikallista vaikutusta. 
Liikkuvia työkoneita käytetään hyvin usein kaupunkiympäristössä tai sen kaltaisessa 
ympäristössä ja lähellä työntekijöitä. Tutkimusten mukaan terveydenhuoltokustannuksissa 
säästetään huomattavasti, kun näitä haitallisia päästöjä vähennetään, mikä on syytä ottaa 
huomioon laskettaessa tässä ehdotettujen kaltaisten toimenpiteiden kustannuksia.

Laskiessaan lisäjoustosta mahdollisesti saatavia säästöjä komissio jättää huomiotta tämän 
monitahoisen vuorovaikutuksen terveyden, ympäristön ja tiukempien päästönormien välillä. 
Siinä missä teollisuus saattaa hyötyä tilanteesta taloudellisesti, ulkoiset kustannukset 
lankeavat koko yhteiskunnan maksettaviksi.

Rakennusala on hyvä esimerkki tästä: sadat tuhannet työntekijät altistuvat EU:ssa päivittäin 
päästöille rakennustyömailla. Olisi kiinnostavaa nähdä tutkimus siitä, miten tämä vaikuttaa 
heidän terveyteensä ja terveydenhuoltojärjestelmiimme.

Taloudelliset arviot

Talouskriisi on todellisuutta, mutta merkkejä elpymisestä on jo näkyvissä. Myynnin kivutessa 
jälleen kasvuun komission ehdotuksen pohja heikkenee. Joidenkin suurempien tuottajien 
osalta, joita koskevat tiedot ovat paremmin saatavilla, myynti näyttää olevan pienempi kuin 
teollisuuden niin kutsuttuina kukoistusvuosina, mutta nykyiset myyntiluvut eivät kuitenkaan 
ole juurikaan pienemmät kuin tätä kukoistusta edeltävinä vuosina. Kaiken kaikkiaan voidaan 
todeta, että koska lainsäädäntö ja uuden vaiheen III B raja-arvot ovat olleet käytössä ja 
vuodesta 2004, jonka jälkeen teollisuudenala koki joitakin huomattavan vahvoja vuosia, 
kehittämisvarojen puutetta koskevilla väitteillä ei tunnu olevan pohjaa.

On syytä huomata, että komissio ei pysty esittämään minkäänlaisia arvioita siitä, kuinka 
suurella osalla teollisuudenalasta on vaikeuksia mukautua vaatimuksiin.

Jos laajennetaan kuvaa hiukan, huomataan, että jotkin yritykset myös kärsivät jouston 
lisäämisestä, mikä olisi niin ikään otettava huomioon: Euroopassa on monia suuria ja 
pienempiä yrityksiä, jotka tuottavat jälkikäsittelyjärjestelmiä ja hiukkassuodattimia. Näille 

                                               
1 Ks. http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=5017
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yrityksille on yksinomaan hyödyksi, jos annetaan lainsäädäntöä, jossa asetetaan entistä 
tiukempia päästönormeja.

Esittelijä haluaisi myös kiistää komission näkemyksen siitä, että valmistajat menettävät 
kilpailukykynsä, jos ne joutuvat noudattamaan tiukempaa ympäristölainsäädäntöä. Vihreät 
innovaatiot ja vähäpäästöinen tekniikka saavat jalansijaa vain niitä tukevan 
lainsäädäntökehyksen avulla. Jotta Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet voitaisiin saavuttaa ja 
pystyttäisiin siirtymään kohti vähähiilistä yhteiskuntaa, on pyrittävä kaikilla rintamilla 
eteenpäin eikä taaksepäin.

Koska tilanne voi kuitenkin olla erityisen vaikea pienille ja keskisuurille valmistajille, joille 
aiheutuu vaatimusten noudattamisesta suhteessa korkeammat kustannukset, esittelijä ehdottaa, 
että nimenomaan pk-yrityksille tarkoitettua joustovaraa lisätään komission ehdottamalla 
tavalla korottamalla kiinteitä määriä, jotka sisältyvät liitteessä XVIII olevassa 1.2.2 kohdassa 
esitettyyn taulukkoon.

Tämä antaa pk-yrityksille mahdollisuuden tasoittaa tutkimus- ja kehitysponnisteluiden määrää 
ja muita uudelleensuunnittelusta aiheutuvia kustannuksia samalla, kun ne pystyvät 
jyvittämään nämä kustannukset pidemmälle aikavälille.

Esittelijä myöntää myös, että veturialan on vaikea mukautua vaatimuksiin, koska vain hyvin 
harvoilla valmistajilla on tarjota vaiheen III B vaatimusten mukaisia vetureita ja koska on 
erittäin vaikeaa asentaa uusia kookkaampia vaiheen III B vaatimusten mukaisia moottoreita 
vanhempiin vetureihin. Koska markkinat ovat kuitenkin verrattain pienet, koska vaiheen 
III B vaatimusten mukaisia ratkaisuja on jo valmiina ja koska jouston tarkoituksena on 
myöntää vain rajoitettu mahdollisuus käyttää aiemman vaiheen moottoreita, esittelijä 
ehdottaa, että pidetään kiinni komission ehdotuksesta, että joustojärjestelmään sisällytettävien 
veturien määrä on 20.

Koska vaiheen III B vaatimusten mukaisten ratkaisujen kehittäminen vetureille on näyttänyt 
olevan erityisen vaikeaa, esittelijä katsoo, että komission olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
tähän alaan ja raportoitava Euroopan parlamentille alan kehityksestä.

Koska direktiivin 97/68/EY tarkistaminen on jo valmisteilla, esittelijä ehdottaa lisäksi, että 
komissio suuntaa katseensa tulevaisuuteen suunnitellessaan vetureita koskevia uusia vaiheita, 
ja toivoo yhteisiä toimia vaatimusten yhdenmukaistamiseksi Yhdysvaltojen vastaavan 
lainsäädännön kanssa.


