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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos 
Direktyvos 97/68/EB nuostatos dėl variklių, pateiktų rinkai pagal lankstumo schemą.
(COM(2010)0362 – C7-0171/2010 – 2010/0195(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2010)0362),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 
straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0171/2010),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2010 m. gruodžio 
27 d. nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 ir 37 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą bei 
Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A7-0000/2010),

1. priima toliau pateiktą poziciją per pirmąjį svarstymą;

2. patvirtina prie šios rezoliucijos pridedamą pareiškimą;

3. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Komisija šiuo metu rengia Direktyvos 
97/68/EB persvarstymą, kas reiškia, jog 
išsamesnės direktyvos peržiūros galima 

                                               
1 OL C ... /dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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laukti 12 mėnesių laikotarpyje. Šia 
direktyva persvarstant direktyvą 97/68/EB 
platesniu mastu turėtų būti sprendžiami 
įvairūs klausimai, siekiant išvengti 
galimai žalingo teisės aktų patvirtinimo 
dalimis. Pageidautina, kad Komisija kaip 
galima greičiau įgyvendintų šį planuotą 
visapusišką persvarstymą; 

Or. en

Pagrindimas

Komisija pakankamai vėlai pateikė savo pasiūlymą COM(2010)362 dėl dalinio direktyvos 
97/68/EB keitimo, nes priemonės kurias Komisija ketina įgyvendinti jau galioja nuo 2011 m. 
sausio 1 d. Kadangi Komisijos pasiūlymu gali būti sukurtas nepageidautinas precedentas, 
susilpninantis aplinkos apsaugos teisės aktus ir sutartus standartus, o visos direktyvos 
97/68/EB persvarstymas jau yra rengiamas, šie klausimai turėtų ir gali būti sprendžiami 
išsamiau.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) Persvarstant direktyvą 97/68/EB 
geležinkelio transportui taikomus 
konkrečius išmetamų teršalų kiekio 
standartus būtina suderinti su Šiaurės 
Amerikos Aplinkos apsaugos agentūros 
standartais, kuo būtų užtikrintas 
įperkamų lokomotyvų, atitinkančių 
teršalų kiekio ribines vertes, naudojimas;

Or. en

Pagrindimas
Europos didelio galingumo lokomotyvų rinka yra ganėtinai maža palyginus su masiškai 
gaminamais transporto priemonių varikliais, dažniausiai naudojamais ne kelių mobiliosiose 
mašinose (angl. NRMM). Dauguma standartus nustatančių rinkų šiuos variklius suderino su 
Šiaurės Amerikos Aplinkos apsaugos agentūros taikomais standartais. Deja, šiuo metu nėra 
suderintos Aplinkos apsaugos agentūros ir ne kelių mobiliosiose mašinose (angl. NRMM) 
naudojamų variklių IIIB etapo ribinės vertės. Tai reiškia, kad gamintojams yra suteikiama 
ribota paskata tobulinti variklius skirtus būtent daug mažesnei Europos rinkai. 
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Perėjimas prie III B etapo susijęs su 
technologiniu šuoliu, kuriam įgyvendinti 
reikia didelių sąnaudų variklių 
konstrukcijai pakeisti ir pažangiems 
techniniams sprendimams sukurti. 
Perėjimas vyksta tuo metu, kai pramonė 
patiria didelius ekonominius sunkumus.

(2) Perėjimas prie III B etapo susijęs su 
technologiniu šuoliu, kuriam įgyvendinti 
reikia didelių sąnaudų variklių 
konstrukcijai pakeisti ir pažangiems 
techniniams sprendimams sukurti. Šios 
sąnaudos gali būti nepakeliamos mažiems 
ir vidutiniams gamintojams, kuriems 
tenkančios atitikties sąnaudos yra 
proporcingai didesnės.

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Perėjimo nuo III A prie III B etapo 
laikotarpiu variklių, naudojamų kitais 
tikslais nei automotrisių ir lokomotyvų 
varymui ir tiekiamų rinkai pagal lankstumo 
schemą, procentinis skaičius turėtų būti 
padidintas nuo 20 iki 50 % įrangos, 
parduodamos su tos kategorijos varikliais, 
gamintojų metinės apyvartos. Maksimalus 
variklių, kurie gali būti tiekiami rinkai 
pagal lankstumo schemą, skaičius turėtų 
būti atitinkamai pakeistas.

(5) Perėjimo nuo III A prie III B etapo 
laikotarpiu variklių, naudojamų kitais 
tikslais nei automotrisių ir lokomotyvų 
varymui ir tiekiamų rinkai pagal lankstumo 
schemą, maksimalus skaičius neturėtų 
viršyti XIII priedo 1.2.2. punkto lentelėje 
pateiktų dydžių.

Or. en
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Lankstumo schemai taikomos taisyklės 
turėtų būti pakeistos siekiant išplėsti tos 
schemos taikymą varikliams, kurie 
naudojami automotrisių ir lokomotyvų 
varymui.

(6) Lankstumo schemai taikomos taisyklės 
turėtų būti pakeistos siekiant išplėsti tos 
schemos taikymą, taikant griežtus 
apribojimus, varikliams, kurie naudojami 
lokomotyvų varymui.

Or. en

Pagrindimas

III B etapo reikalavimus tenkinančios automotrisės jau egzistuoja ir su varikliais susiję 
sprendimai jau rasti. Automotrisėse dažniausiai naudojami iš sunkiųjų transporto priemonių 
paimti varikliai, tenkinantys IIIB etapo reikalavimus. Taigi, automotrisės neturėtų būti 
įtrauktos į lankstumo schemą, kuri minima direktyvoje 2004/26/EB.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Statybvietėse darbininkai nuolat 
susiduria su statybinių įrengimų 
išmetamais teršalais, todėl jiems būtina 
užtikrinti kaip galima geresnę apsaugą.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Šioje direktyvoje numatytomis 
priemonėmis atsižvelgiama į laikinus 
pramonės sektoriaus patiriamus sunkumus. 

(7) Šioje direktyvoje numatytomis 
priemonėmis atsižvelgiama į laikinus 
pramonės patiriamus sunkumus;
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Todėl jos turėtų būti skirtos tik perėjimui 
nuo III A prie III B etapo ir turėtų baigti 
galioti vėliausiai 2013 m. gruodžio 31 d.

Todėl jos turėtų būti skirtos tik perėjimui 
nuo III A prie III B etapo.

Or. en

Pagrindimas

IIIB etapo pradžia yra reguliuojama pagal variklių galingumo klases, o IV etapo pradžios 
datos direktyvoje yra jau numatytos, pradedant nuo 2014 m. Papildomi laiko apribojimai 
nėra reikalingi ir sukelia neapibrėžtumo kaip per likusį laikotarpį turėtų būti apskaičiuojamas 
lankstumas. Panaikinant papildomą galutinį terminą atskiroms bendrovėms sudaroma 
galimybė pasinaudoti didesniu lankstumu, vadovaujantis konkrečia bendrovės padėtimi.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 punktas (naujas)
Direktyva 97/68/EB
2 straipsnio pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. 2 straipsnyje prieš pirmą įtrauką 
įterpiama tokia įtrauka:
-statybų sektorius, tai vietoje vykdoma su 
gyvenamųjų, pramoninių, visuomeninių ir 
biuro konstrukcijų statymu susijusi veikla, 
civilinė inžinerija ir infrastruktūros 
darbai, o taip pat statybviečių 
paruošiamieji darbai bei griovimo darbai,

Or. en

Pagrindimas

Šis apibrėžimas yra būtinas norint statybų sektorių išskirti iš lankstumo schemos.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 97/68/EB
4 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

"6. Uždegimo suspaudimu varikliai, 
išskyrus naudojamus vidaus vandens 
laivams varyti, gali būti tiekiami rinkai 
pagal lankstumo schemą XIII priede 1–5 
dalyse nustatyta tvarka.“

"6. Uždegimo suspaudimu varikliai, 
išskyrus naudojamus automotrisių bei 
vidaus vandens laivams varyti, o taip pat 
statybų sektoriuje, gali būti tiekiami rinkai 
pagal lankstumo schemą XIII priede 1–5 
dalyse nustatyta tvarka.“

Or. en

Pagrindimas

III B etapo reikalavimus tenkinančios automotrisės jau egzistuoja ir su varikliais susiję 
sprendimai jau rasti. Automotrisėse dažniausiai naudojami iš sunkiųjų transporto priemonių 
paimti varikliai, tenkinantys IIIB etapo reikalavimus. Dauguma rinkoje esančios statybinės 
įrangos jau tenkina III B etapo reikalavimus. Taigi, šių dviejų grupių variklių nereikėtų 
įtraukti į lankstumo schemą, kuri minima direktyvoje 2004/26/EB.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto a papunktis
Direktyva 97/68/EB
10 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

"7. Valstybės narės leidžia tiekti rinkai 
variklius, kaip apibrėžta I priedo 1 skirsnio 
A dalies i, ii, iv ir v punktuose, pagal 
lankstumo schemą laikantis XIII priedo 
nuostatų.“

"7. Valstybės narės leidžia tiekti rinkai 
variklius, išskyrus statybos sektoriuje 
naudojamus variklius, kaip apibrėžta I 
priedo 1 skirsnio A dalies i, ii ir v 
punktuose, pagal lankstumo schemą 
laikantis XIII priedo nuostatų.“

Or. en
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto b papunktis
Direktyva 97/68/EB
10 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

"8. Vadovaujantis XIII priedo 1.2 skirsnio 
nuostatomis, lankstumo schema taikoma 
tik perėjimui nuo III A prie III B etapo ir 
baigia galioti 2013 m. gruodžio 31 d.“

"8. Vadovaujantis XIII priedo 1.2 skirsnio 
nuostatomis, lankstumo schema taikoma 
tik perėjimui nuo III A prie III B etapo“

Or. en

Pagrindimas

IIIB etapo pradžia yra reguliuojama pagal variklių galingumo klases, o IV etapo pradžios 
datos direktyvoje yra jau numatytos, pradedant nuo 2014 m. Papildomi laiko apribojimai 
nėra reikalingi ir sukelia neapibrėžtumo kaip per likusį laikotarpį turėtų būti apskaičiuojamas 
lankstumas. Panaikinant papildomą galutinį terminą atskiroms bendrovėms sudaroma 
galimybė pasinaudoti didesniu lankstumu, vadovaujantis konkrečia bendrovės padėtimi.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 97/68/EB
XIII priedo 1.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2 Perėjimo nuo III A prie III B etapo 
laikotarpiu, išskyrus variklius 
automotrisėms ir lokomotyvams varyti, 
pirminės įrangos gamintojas, 
pageidaujantis pasinaudoti lankstumo 
schema, turi prašyti leidimo bet kurios 
patvirtinimą suteikiančios institucijos 
įsigyti iš variklių tiekėjų 1.1.1 ir 1.1.2
skirsniuose nurodytų variklių, kurie 
neatitinka reikalavimų dėl galiojančių 
išmetalų kiekio ribinių verčių, tačiau yra 
patvirtinti kaip atitinkantys reikalavimus 
dėl ankstesniojo etapo išmetalų kiekio 

1.2 Perėjimo nuo III A prie III B etapo 
laikotarpiu, išskyrus variklius 
automotrisėms ir lokomotyvams varyti, 
pirminės įrangos gamintojas, 
pageidaujantis pasinaudoti lankstumo 
schema, turi prašyti leidimo bet kurios 
patvirtinimą suteikiančios institucijos 
įsigyti iš variklių tiekėjų 1.2.2. skirsniuose 
nurodytų variklių, kurie neatitinka 
reikalavimų dėl galiojančių išmetalų kiekio 
ribinių verčių, tačiau yra patvirtinti kaip 
atitinkantys reikalavimus dėl ankstesniojo 
etapo išmetalų kiekio ribinių verčių.
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ribinių verčių.

Or. en

Pagrindimas

Ši neeilinė didesnio lankstumo priemonė turėtų būti taikoma tik MVĮ sektoriuje, kuriame 
galima susidurti su sunkumais siekiant atitikimo naujiems III B standartams, sukeltais 
sąlyginai didesnių sąnaudų. 

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 97/68/EB
XIII priedo 1.2.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2.1. Kiekvienos kategorijos variklių, 
tiekiamų rinkai pagal minėtą lankstumo
schemą, skaičius turi neviršyti 50 % 
pirminės įrangos, parduodamos su tos 
kategorijos varikliais, gamintojų metinės 
apyvartos, apskaičiuotos pagal vidutinę 
apyvartą ES rinkoje per pastaruosius 5 
metus. Jeigu pirminės įrangos gamintojai 
ES prekiavo įranga trumpiau negu 5 
metus, vidurkis skaičiuojamas remiantis 
laikotarpiu, per kurį pirminės įrangos 
gamintojai prekiavo įranga ES.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši neeilinė didesnio lankstumo priemonė turėtų būti taikoma tik MVĮ sektoriuje, kuriame 
galima susidurti su sunkumais siekiant atitikimo standartams, sukeltais sąlyginai didesnių 
sąnaudų. Todėl pageidautina panaikinti 1 pastraipą ir palikti 1.2.2 pastraipą, kuri yra skirta 
specialiai MVĮ.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 97/68/EB
XIII priedo 1.2.1 punkto įžanginė dalis



PR\853247LT.doc 13/18 PE454.694v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2.2. Užuot taikę 1.2.1 skirsnį, pirminės 
įrangos gamintojai gali prašyti, kad 
variklių tiekėjams pagal lankstumo schemą 
būtų leista tiekti rinkai nustatytą skaičių 
variklių. Kiekvienos kategorijos variklių 
skaičius negali viršyti šių verčių:

1.2.2. Užuot taikę 1.1.1 skirsnį, pirminės 
įrangos gamintojai gali prašyti, kad 
variklių tiekėjams pagal lankstumo schemą 
būtų leista tiekti rinkai nustatytą skaičių 
variklių. Kiekvienos kategorijos variklių 
skaičius negali viršyti šių verčių:

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 1997/68/EB
XIII priedo 1.3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.3 Dėl variklių, naudojamų 
automotrisėms varyti, lankstumo schema, 
kaip apibrėžta 1.1.1 skirsnyje, turi būti 
taikoma nuo perėjimo nuo III A prie III B 
etapo laikotarpio pradžios.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

III B etapo reikalavimus tenkinančios automotrisės jau egzistuoja ir su varikliais susiję 
sprendimai jau rasti. Automotrisėse dažniausiai naudojami iš sunkiųjų transporto priemonių 
paimti varikliai, tenkinantys IIIB etapo reikalavimus. Taigi, automotrisės neturėtų būti 
įtrauktos į lankstumo schemą, kuri minima direktyvoje 2004/26/EB.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Direktyva 97/68/EB
XIII priedo 1.4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.4 Dėl variklių, naudojamų lokomotyvams Dėl variklių, naudojamų lokomotyvams 
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varyti, perėjimo nuo III A prie III B etapo 
laikotarpiu pirminės įrangos gamintojai 
gali prašyti, kad variklių tiekėjams pagal 
lankstumo schemą būtų leista tiekti rinkai 
ne daugiau kaip 12 variklių lokomotyvams 
varyti.

varyti, perėjimo nuo III A prie III B etapo 
laikotarpiu pirminės įrangos gamintojai 
gali prašyti, kad variklių tiekėjams pagal 
lankstumo schemą būtų leista tiekti rinkai 
ne daugiau kaip 20 variklių, skirtų pervežti 
krovinius ir manevruoti lokomotyvus, iš 
kurių visi modeliai turėtų būti 
sukonstruoti taip, kad juos būtų galima 
eksploatuoti JK geležinkelių tinkle.

Or. en

Pagrindimas

Manevravimui ir krovinių transportavimui skirtų lokomotyvų nebuvimas mažesnėse 
specifinėse rinkose galėtų sukelti sutrikimų geležinkelio sektoriuje.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Direktyva 97/68/EB yra reguliuojamas ne kelių mobiliųjų mašinų dyzelinių variklių 
išmetamas anglies monoksido (CO), angliavandenilių (HC), azoto oksidų (NOx) ir kietųjų 
dalelių (KD) didžiausias leistinas kiekis. 2004 m. direktyvos 2004/26/EB pervarstymu buvo 
nustatytos dabartinės III A etapo ribinės vertės ir sekančio III B etapo terminai bei ribinės 
vertės. Šių griežtesnių verčių taikymas bus palaipsniui pradėtas nuo 2011 m. sausio, 
priklausomai nuo galingumo kategorijos. Šia direktyva įtraukti įrengimai apima įvairius 
antžeminius įrenginius, skirtus pvz. statyboms, miškininkystei ir žemės ūkiui. Direktyva taip 
pat taikoma lokomotyvams, automotrisėms ir vidaus vandenų laivams.

Direktyva apimama platus įrangos gamintojų spektras (apie 1500 bendrovių), kurių dauguma 
negamina šioje įrangoje naudojamų variklių. Varikliai yra gaminami tik keleto stambių 
bendrovių.

2004 m. direktyva taip pat buvo pradėta vadinamoji lankstumo schema, kuria gamintojams 
užtikrinamas lankstesnis perėjimas nuo vieno etapo prie kito. Lankstumo schema leidžia 
įrangos gamintojams pereinant nuo vieno iki kito etapo rinkai tiekti nedidelį kiekį įrengimų, 
kuriuose sumontuoti varikliai, atitinkantys ankstesnio etapo ribines vertes. Riba yra arba 20% 
nuo metinio gamintojų pardavimo kiekio (tai apskaičiuojama remiantis penkerių metų 
gamintojo pardavimų kiekiu), arba konkretus numatytas įrengimų skaičius. Konkretaus 
įrengimų skaičiaus galimybė yra skirta smulkesniems gamintojams. Lankstumo schema 
apimami žemės, miškų ūkio ir statybiniai įrengimai, tuo tarpu lokomotyvai, automotrisės ir 
vidaus vandenų laivai į šią schemą nėra įtraukiami.

Ne kelių mobiliųjų mašinų direktyva sudaro svarbią Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktų 
dalį, o jos įnašas, ypač siekiant teršalų mažinimo tikslų, yra ypač didelis. KD ir NOx teršalai 
yra pagrindinės šiame sektoriuje išskiriamos medžiagos. Skaičiuojama, kad KD kiekis, kurį 
ES 27 išskiria ne kelių mobiliosios mašinos yra 7% (palyginus su kelių transportu išskiriamu 
13%); Iš viso ES 27 išskiriamo NOx teršalų kiekio, kelių mobiliosios mašinos išskiria 16% 
(palyginimui – kelių sektoriuje išskiriama 42%). 

Komisijos pasiūlymas

Dabartiniu Komisijos pasiūlymu siekiama praplėsti lankstumo sistemos taikymo apimtį. 

Pirmiausia, Komisija siūlo dabartinius 20% padidinti iki 50%. Taip pat yra keičiamas ir 
fiksuotas įrenginių skaičius.

Be to, Komisija į lankstumo schemą siūlo įtraukti automotrisių ir lokomotyvų variklius. 
Lokomotyvų atveju – dėl pakankamai mažo rinkoje esančio jų kiekio – Komisija siūlo 
lankstumo sistemoje esančių lokomotyvų skaičių, lygų 12. Automotrisių atveju siūlomas 20% 
dydžio lankstumas.

Šios siūlomos lankstumo priemonės galiotų iki 2013 m. gruodžio 13 d.
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Kaip priežastį šiam pasiūlymui Komisija dažniausiai nurodo krizę. Nuo 2008 m. rudens 
dauguma Sąjungoje įsikūrusių ne kelių mobiliųjų mašinų gamintojų buvo netikėtai paveikti 
pasaulinės krizės. Ypač sumažėjo statybų įrangos ir žemės ūkio mašinų gamintojų 
pardavimai. Komisija mano, kad su III B etapo reikalavimais susijusių veiksmų sąnaudos 
stipriai nuo krizės nukentėjusiai pramonei yra per didelės. 

Komisija taip pat pastebi techninių sprendimų, skirtų siekiant atitikti III B etapo reikalavimus, 
trūkumą, o tai pateisina didesnį lankstumą, nes gamintojai negali kurti naujo įrengimo 
korpuso, neturėdami etapo reikalavimus atitinkančio variklio. Komisija tai laiko pagrindine 
priežastimi, kodėl lokomotyvų gamintojai turi sunkumų patenkinti III B etapo reikalavimus.

Komisija labai vėlai pateikė šį pasiūlymą, o pirmasis naujų ribinių verčių taikymo etapas 
pradedamas jau nuo 2011 m. sausio mėnesio. 

Kadangi Komisija rengia ir visos direktyvos 97/68/EB persvarstymą, pranešėjas siūlo tęsti šį 
persvarstymą ir susilaikyti nuo žalingo teisės aktų patvirtinimo dalimis.

Pranešėjo pasiūlymas

Pranešėjas mano, kad Komisijos pasiūlyme yra nemažai trūkumų. Didžiausia problema yra 
pats principas, nes pasiūlymu kyla pavojus sukurti pavojingą precedentą, kuriuo bus 
susilpninti aplinkos apsaugos teisės aktai, pasiremiant bendro pobūdžio ekonominėmis 
pretenzijomis. 

Patvirtinus šį pasiūlymą būtų pažeistas ir atitikties bei iniciatorių paskatinimo principas. 
Direktyva įsigaliojo 2004 m., suteikiant pramonei pakankamai laiko priimti nurodytą kryptį. 
Bendrovės, per šį laikotarpį nesugebėjusios patenkinti keliamų reikalavimų, neturėtų būti 
skatinamos už neveiklumą; Bendrovės, kurios per nurodytą laiką sugebėjo patenkinti 
reikalavimus, neturėtų būti baudžiamos.

Nors pasiūlymas ir yra ganėtinai ribotas, jame nurodyta patvirtintų aplinkos apsaugos teisės 
aktų įgyvendinimo kryptis yra labai abejotina. Teisės aktais pramonei bei visiems taisyklių 
besilaikantiems dalyviams būtina suteikti vienodas sąlygas, o pasiūlymu šis principas yra 
pažeidžiamas.  

Sveikata ir aplinkos apsauga;

Direktyvoje nustatytos KD ribos, taikomos III B etape yra apie 90%, o NOx ribos yra apie 
30% žemesnės nei III A etapo reikalavimai. Darant prielaidą, kad visi gamintojai pirmaisiais 
metais visiškai pasinaudos lankstumo schema leistinomis galimybėmis, savo poveikio 
vertinime Komisija teigia, kad pirmaisiais metais 20% ribą padidinus iki 50%, teršalų kiekis 
padidėtų apie 0,3%.

Tačiau, šiame vertinime neatsižvelgiama į ilgalaikes tokio sprendimo pasekmes. Susijusios 
įrangos naudojimo ciklas yra ganėtinai ilgas. Statybinių įrengimų variklių atveju tai sudaro 16 
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metų arba 10 000 valandų1, o lokomotyvų variklių atveju dar daugiau. Todėl žalingas didesnio 
lankstumo poveikis gali trukti dešimtmečius.

Verta paminėti, kad nemažai valstybių turi problemų tenkinant oro kokybę nustatančių 
direktyvų, o būtent – oro kokybės direktyvos ir nacionalinių išmetimo ribų (NEC) direktyvos 
reikalavimus. Štai pavyzdžiui remiantis IIASA parengtais NEC ataskaitos projektais teigiama, 
kad ne kelių mobiliųjų mašinų išskiriamo NOx kiekis iki 2020 m. gali išaugti iki 20%. Šalinti 
emisijų šaltinius vietoje yra labai svarbu norint pasiekti oro kokybės standartų, o į švelnesnius 
reikalavimus, taikomus vienam iš svarbiausių taršos šaltinių, negalima žiūrėti lengvabūdiškai.

Be to, bendrame vertinime neatsižvelgiama į minimų teršalų poveikį vietoje. Labai dažnai ne 
kelių mobiliosios mašinos veikia miestų arba pusiau miestų aplinkoje bei arti prie darbininkų. 
Tyrimais parodomos didelės sumos, kurios galėtų būti sutaupytos sveikatos priežiūros išlaidų 
pavidalu, jeigu žalingų teršalų kiekis būtų sumažintas. Į tai būtina atsižvelgti apskaičiuojant 
siūlomų priemonių išlaidas.

Apskaičiuojant galimas sutaupytas sumas, kas įmanoma taikant didesnio lankstumo schemą, 
Komisija neatsižvelgia į šią sudėtingą sveikatos, aplinkos ir griežtesnių standartų sąveiką. 
Ekonominę naudą gaunant pramonei, išorinės sąnaudos iš tiesų tenka visuomenei.

Šiuo atveju statybų sektorius yra pavyzdinis. Šimtai tūkstančių darbuotojų visoje ES 
statybvietėse susiduria su teršalais. Būtų įdomu pamatyti tyrimą apie poveikį jų sveikatai bei 
mūsų sveikatos apsaugos sistemoms. 

Ekonominiai vertinimai

Ekonomikos krizė yra reali, tačiau jau pastebima ir atsigavimo ženklų. Kylant pardavimams, 
Komisijos pasiūlymo pagrindas silpnėja. Stambių gamintojų (apie kurių pardavimus 
duomenis galima gauti lengviau) pardavimai yra mažesni lyginant su metais, kuriuos būtų 
galima vadinti pramonės klestėjimo metais, tačiau dabartiniai pardavimų kiekiai nėra daug 
mažesni nei pardavimų prieš klestėjimo metus, kiekiai. Kadangi teisės aktai ir ribinės vertės 
taikomos naujam III B etapui egzistuoja jau nuo 2004 m., o vėliau pramonė mėgavosi ypač 
palankiu laikotarpiu, tobulinimui reikalingų trūkstamų išteklių idėja neatrodo pagrįsta.

Verta pastebėti, kad Komisija negali pateikti jokių su atitiktimi problemų turinčios pramonės 
dalies dydžio vertinimų. 

Taikant platesnį požiūrį, egzistuoja bendrovių, kurios nukenčia nuo didesnio lankstumo, o į tai 
taip pat reikėtų atsižvelgti. Europoje yra nemažai stambių ir smulkesnių bendrovių, 
gaminančių išmetamųjų dujų apdorojimo sistemas ir dalelių filtrus. Šioms bendrovėms, 
griežtesnius teršalų išmetimo standartus nustatantys teisės aktai yra tik naudingi. 

Pranešėjas norėtų užginčyti Komisijos idėją apie konkurencingumą prarandančius gamintojus, 
jei jie bus priversti tenkinti griežtesnius aplinkos apsaugos teisės aktus. Ekologinės naujovės 
ir mažai teršalų išskiriančios technologijos, padedant tinkamiems teisės aktams gali tik 
suintensyvėti. Norint pasiekti ES 2020 tikslų ir siekiant perėjimo į mažai anglies dvideginio 

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=5017
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išskiriančią visuomenę, būtina imtis žingsnių vedančių į priekį, o ne atgal.

Tačiau, kadangi mažiems ir vidutiniams gamintojams, kurioms atitikties sąnaudos yra 
pakankamai didelės padėtis gali būti pakankamai sunki, pranešėjas siūlo padidinti MVĮ skirtą 
lankstumą, t.y. padidinti XIII priedo straipsnio 1.2.2. lentelėje nurodytus skaičius, kaip pasiūlė 
Komisija. 

Tai leis MVĮ sumažinti mokslinių tyrimų ir plėtros pastangas ir kitas naujo projektavimo 
sąnaudas, tuo pat metu suteikiant galimybę šias sąnaudas panaudoti ilgesniu laikotarpiu.

Lokomotyvų atveju pranešėjas pripažįsta šio sektoriaus atitikties sunkumus, nes tik labai 
nedidelis skaičius gamintojų siūlo III B etapo reikalavimus tenkinančius lokomotyvus ir yra 
labai sunku pritaikyti naujus ir didesnių gabaritų III B etapo variklius prie seno lokomotyvo 
korpuso. Tačiau, kadangi rinka yra pakankamai ribota ir III B etapo reikalavimus tenkinantys 
sprendimai jau egzistuoja, o lankstumo prasmė yra suteikti tik ribotą galimybę naudoti 
ankstesnio etapo variklius, pranešėjas siūlo išlaikyti lankstumo schemoje numatytą 
lokomotyvų skaičių, t.y. 20, ką ir siūlo Komisija. 

Be to, kadangi pažanga kuriant su III B etapo reikalavimais suderinamus sprendimus 
lokomotyvams yra labai lėta, pranešėjas mano, kad Komisija turėtų ypatingą dėmesį atkreipti 
į šį sektorių ir Europos Parlamentą informuoti apie įvykių eigą.  

Be to, kadangi ateityje bus įvykdytas direktyvos 97/68/EB persvarstymas, pranešėjas siūlo 
Komisijai žvelgti į ateitį ir į galimus naujus lokomotyvams taikomus etapus bei sutelkti 
pastangas derinant reikalavimus su atitinkamais JAV teisės aktais.


