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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av 
direktiv 97/68/EG vad gäller bestämmelser om motorer som släpps ut på marknaden 
enligt flexibilitetssystemet
(KOM(2010)0362 – C7-0171/2010 – 2010/0195(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2010)0362),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0171/2010),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
27 december 20101,

– med beaktande av artiklarna 55 och 37 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandet från utskottet för transport och turism (A7-.../2011).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet godkänner förklaringen som bifogas denna resolution.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Översynen av direktiv 97/68/EG 
förbereds för närvarande i kommissionen, 

                                               
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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vilket innebär att vi kan se fram emot en 
mera genomgripande översyn av 
direktivet inom tolv månader. Då 
direktiv 97/68/EG ses över med hjälp av 
detta direktiv bör frågorna åtgärdas i ett 
bredare perspektiv, till undvikande av att 
eventuellt skadlig lagstiftning antas där 
bara detaljer åtgärdas men helhetsbilden 
saknas. Helst borde kommissionen lägga 
fram den planerade genomgripande 
översynen så fort som möjligt.

Or. en

Motivering

Kommissionen var ganska sen med att lägga fram sitt förslag KOM(2010)0362 om ändring 
av direktiv 97/68/EG, eftersom de åtgärder som kommissionen vill ändra redan trätt i kraft 
från och med den 1 januari 2011. Huvudpunkten är att kommissionens förslag innebär risk 
för att det skapas ett oönskat prejudikat för urvattning av miljölagstiftning och överenskomna 
normer. Mot bakgrund av detta och av att översynen av hela direktiv 97/68/EG redan 
förbereds borde dessa frågor ha åtgärdats mera genomgripande, vilket också är möjligt att 
göra.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) De specifika utsläppsnormerna för 
järnvägsfordon bör vid översynen av 
direktiv 97/68/EG harmoniseras med 
Förenta staternas miljöbyrås (EPA) 
normer, såsom en garanti för att det finns 
överkomliga prissatta motorer som följer 
de fastställda gränsvärdena för utsläpp.

Or. en

Motivering

Marknaden för stora dragfordon för järnväg i Europa är rätt liten jämfört med marknaden 
för massproducerade självgående maskiner som vanligen brukar användas som maskiner som 
inte är avsedda för väg, i tillämpningar som inte hänger samman med järnvägstrafik. 
Flertalet marknader som ställer upp normer har harmoniserad dessa med 
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EPA:s (Förenta staternas miljöbyrås) normer. Tyvärr finns det i dag ingen harmonisering 
mellan EPA:s gränser och gränserna i steg III B för maskiner som inte är avsedda för väg, 
vilket innebär att dessa tillverkare får endast begränsade incitament för att ta fram maskiner 
enkom för den åtskilligt mindre marknaden i Europa. 

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Övergången till steg III B kräver en 
drastisk teknikändring som innebär 
avsevärda kostnader för omkonstruktion av 
motorerna och framtagning av avancerade 
tekniska lösningar. Övergången sker i en 
tid då industrin står inför allvarliga 
ekonomiska svårigheter.

(2) Övergången till steg III B kräver en 
drastisk teknikändring som innebär 
avsevärda kostnader för omkonstruktion av 
motorerna och framtagning av avancerade 
tekniska lösningar. Det kan bli svårt för 
små och medelstora tillverkare att klara 
av dessa kostnader, eftersom det 
proportionellt sett kostar mera för dem att 
följa gränserna.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Under övergången från steg III A till 
steg III B bör andelen motorer som 
används för andra tillämpningar än 
framdrivning av rälsbussar och lokomotiv 
och som släpps ut på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet öka från 20 % till 
50 % av utrustningstillverkarens årliga 
försäljning av utrustning med motorer i 
den kategorin. Det största antal motorer 
som får släppas ut på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet bör ändras i enlighet 
med detta.

(5) Under övergången från steg III A till 
steg III B bör det största antal motorer som 
får släppas ut på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet inte överskrida de 
antal som finns omnämnda i punkt 1.2.2 i 
bilaga XIII.

Or. en
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Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Reglerna för flexibilitetssystemet bör 
anpassas för att utöka systemets 
tillämpning till motorer för framdrivning 
av rälsbussar och lokomotiv.

(6) Reglerna för flexibilitetssystemet bör 
anpassas för att i snävt begränsad 
utsträckning utöka systemets tillämpning 
till motorer för framdrivning av lokomotiv.

Or. en

Motivering

Det finns redan rälsbussar som följer gränserna i steg III B och lösningarna i fråga om 
motorer finns också. Rälsbussarna ”lånar” ofta motorer från tunga nyttofordon, för vilka det 
redan finns lösningar i enlighet med steg III B. Alltså bör rälsbussarna lämnas utanför det 
flexibilitetssystem som det stadgas om i direktiv 2004/26/EG.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) På byggen utsätts arbetarna hela 
tiden för utsläpp från byggmaskinerna 
och förtjänar därför bästa möjliga skydd.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) De åtgärder som föreskrivs i detta 
direktiv återspeglar tillfälliga svårigheter 
som tillverkningsindustrin drabbats av. De 

(7) De åtgärder som föreskrivs i detta 
direktiv återspeglar tillfälliga svårigheter 
som tillverkningsindustrin drabbats av. De 
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bör därför vara begränsade till övergången 
från steg III A till steg III B och upphöra 
att gälla senast den 31 december 2013.

bör därför vara begränsade till övergången 
från steg III A till steg III B.

Or. en

Motivering

Steg III B kommer att införas etappvis, utgående från effektkategori, och tidpunkterna för när 
steg IV ska införas har redan fastslagits i direktivet (med början från 2014). Därför behövs 
det ingen ytterligare gräns i form av kalenderår och en sådan gräns ger upphov till osäkerhet 
om hur flexibiliteten ska beräknas för den återstående tiden. Om den ytterligare tidsgränsen 
tas bort får de enskilda företagen också möjlighet att använda sig av den ökade flexibiliteten, 
utgående från vart och ett företags särskilda situation.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 97/68/EG
Artikel 2 – strecksats -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. I artikel 2 ska följande strecksats 
införas före den första strecksatsen:
– byggsektorn: verksamhet på plats med 
anknytning till uppförande av bostads-
och industrifastigheter, offentliga 
fastigheter samt kontorsfastigheter, jämte 
anläggnings- och infrastrukturarbeten, 
tillsammans med förberedelsearbeten på 
byggplatser samt rivningsarbeten,

Or. en

Motivering

Definitionen behövs för att byggsektorn ska kunna undantas från flexibilitetssystemet.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 97/68/EG
Artikel 4 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”6) Förbränningsmotorer med 
kompressionständning som är avsedda att 
användas för andra ändamål än 
framdrivning av fartyg i inlandssjöfart får 
släppas ut på marknaden inom ramen för 
ett flexibilitetssystem i enlighet med 
förfarandet i bilaga XIII och förfarandet i 
punkterna 1–5.”

”6) Förbränningsmotorer med 
kompressionständning som är avsedda att 
användas för andra ändamål än 
framdrivning av rälsbussar och fartyg i 
inlandssjöfart och inom byggsektorn får 
släppas ut på marknaden inom ramen för 
ett ”flexibelt system” i enlighet med 
förfarandet i punkterna 1–5 och förfarandet 
i bilaga XIII.”

Or. en

Motivering

Det finns redan rälsbussar som följer gränserna i steg III B och lösningarna i fråga om 
motorer finns också. Rälsbussarna ”lånar” ofta motorer från tunga nyttofordon, för vilka det 
redan finns lösningar i enlighet med steg III B. En stor del av byggmaskinerna på marknaden 
följer redan gränserna i steg III B. Alltså bör vardera gruppen av maskiner lämnas utanför 
det flexibilitetssystem som det stadgas om i direktiv 2004/26/EG.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led a
Direktiv 97/68/EG
Artikel 10 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”7) Medlemsstaterna ska tillåta att motorer 
enligt de definitioner som ingår i 
punkterna A i, A ii, A iv och A v i avsnitt 1 
i bilaga I släpps ut på marknaden i enlighet 
med det flexibilitetssystem som definierats 
i enlighet med föreskrifterna i bilaga XIII.”

”7) Medlemsstaterna ska tillåta att motorer 
enligt de definitioner som ingår i 
punkterna A i, A ii, A iv och A v i avsnitt 1 
i bilaga I, med undantag för dem som 
används inom byggsektorn, släpps ut på 
marknaden i enlighet med det 
flexibilitetssystem som definierats i 
enlighet med föreskrifterna i bilaga XIII.”

Or. en
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Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led b
Direktiv 97/68/EG
Artikel 10 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”8) Flexibilitetssystemet i enlighet med 
bestämmelserna i avsnitt 1.2 i bilaga XIII 
ska tillämpas enbart för övergången från 
steg III A till steg III B och upphöra att 
gälla den 31 december 2013.”

”8) Flexibilitetssystemet i enlighet med 
bestämmelserna i avsnitt 1.2 i bilaga XIII 
ska tillämpas enbart för övergången från 
steg III A till steg III B.

Or. en

Motivering

Steg III B kommer att införas etappvis, utgående från effektkategori och tidpunkterna för när 
steg IV ska införas har redan fastslagits i direktivet (med början från 2014). Därför behövs 
det ingen ytterligare gräns i form av kalenderår och en sådan gräns ger upphov till osäkerhet 
om hur flexibiliteten ska beräknas för den återstående tiden. Om den ytterligare tidsgränsen 
tas bort får de enskilda företagen också möjlighet att använda sig av den ökade flexibiliteten,
utgående från vart och ett företags särskilda situation.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 97/68/EG
Bilaga XIII – led 1.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2 Med undantag för motorer för 
framdrivning av rälsbussar och lokomotiv 
ska, under övergångsperioden mellan 
steg III A och steg III B, en 
utrustningstillverkare som vill utnyttja det 
flexibla systemet begära tillstånd från 
någon godkännandemyndighet att från sina 
motorleverantörer köpa de antal motorer 
som beskrivs i avsnitten 1.2.1 och 1.2.2
och som inte uppfyller nuvarande 
utsläppsgränsvärden men är godkända 

Med undantag för motorer för 
framdrivning av rälsbussar och lokomotiv 
ska, under övergångsperioden mellan 
steg III A och steg III B, en 
utrustningstillverkare som vill utnyttja det 
flexibla systemet begära tillstånd från 
någon godkännandemyndighet att från sina 
motorleverantörer köpa de antal motorer 
som beskrivs i avsnitt 1.2.2 och som inte 
uppfyller nuvarande utsläppsgränsvärden 
men är godkända enligt närmast 
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enligt närmast föregående steg av 
utsläppsgränsvärden.

föregående steg av utsläppsgränsvärden.

Or. en

Motivering

Att flexibiliteten undantagsvis utsträcks på det här sättet bör strikt begränsas till endast små 
och medelstora företag som kan ha det svårt att följa gällande regler på grund av de 
förhållandevis högre kostnader som det innebär för dem att följa de nya normerna inom 
steg III B.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 97/68/EG
Bilaga XIII – led 1.2.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2.1. Antalet motorer som släpps ut på 
marknaden enligt ett sådant 
flexibilitetssystem får för varje 
motorkategori inte överskrida 50 % av 
utrustningstillverkarens årliga försäljning 
av utrustning med motorer i den 
motorkategorin (beräknat som 
medelvärdet av de senaste fem årens 
försäljning på EU-marknaden). Om en 
utrustningstillverkare har salufört 
utrustning i EU i mindre än fem år 
beräknas medelvärdet på grundval av den 
tid under vilken utrustningstillverkaren 
salufört utrustning i EU.

utgår

Or. en

Motivering

Att flexibiliteten undantagsvis utsträcks på det här sättet bör strikt begränsas till endast små 
och medelstora företag som kan ha det svårt att följa gällande regler på grund av de 
förhållandevis högre kostnader som detta innebär för dem. Därför är det bättre att punkt 1 
får utgå medan punkt 1.2.2 får kvarstå, eftersom den punkten särskilt utformats med tanke på 
de små och medelstora företagen.
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Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 97/68/EG
Bilaga XIII – led 1.2.2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2.2. Som alternativ till avsnitt 1.2.1 får 
utrustningstillverkaren söka tillstånd för 
sina motorleverantörer att släppa ut ett fast 
antal motorer på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet. Antalet motorer i 
varje motorkategori får inte överskrida 
följande värden:

1.2.2. Som alternativ till avsnitt 1.1.1 får 
utrustningstillverkaren söka tillstånd för 
sina motorleverantörer att släppa ut ett fast 
antal motorer på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet. Antalet motorer i 
varje motorkategori får inte överskrida 
följande värden:

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 97/68/EG
Bilaga XIII – led 1.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.3 När det gäller motorer för 
framdrivning av rälsbussar ska 
flexibilitetssystemet enligt avsnitt 1.1.1 
tillämpas från och med 
övergångsperioden mellan steg III A och 
steg III B.

utgår

Or. en

Motivering

Det finns redan rälsbussar som följer gränserna i steg III B och lösningarna i fråga om 
motorer finns också. Rälsbussarna ”lånar” ofta motorer från tunga nyttofordon, för vilka det 
redan finns lösningar i enlighet med steg III B. Alltså bör rälsbussarna lämnas utanför det 
flexibilitetssystem som det stadgas om i direktiv 2004/26/EG.
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Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 97/68/EG
Bilaga XIII – led 1.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.4 När det gäller motorer för framdrivning 
av lokomotiv får en utrustningstillverkare 
under övergångsperioden mellan steg III A 
och steg III B söka tillstånd för sina 
motorleverantörer att släppa ut 
högst tolv motorer för framdrivning av 
lokomotiv på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet.

När det gäller motorer för framdrivning av 
lokomotiv får en utrustningstillverkare 
under övergångsperioden mellan steg III A 
och steg III B söka tillstånd för sina 
motorleverantörer att släppa ut 
högst 20 motorer för framdrivning av 
godstågs- och växellok på marknaden 
enligt flexibilitetssystemet, av vilka 
samtliga ska vara gjorda för att kunna 
användas på det brittiska järnvägsnätet.

Or. en

Motivering

För marknader i form av mindre nischer skulle järnvägssektorn kunna störas av att det inte 
finns lok av det slag som huvudsakligen används som växellok och godstågslok.
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MOTIVERING

Bestämmelser för största tillåtna avgasutsläpp av koloxid (CO), kolväten (HC), kväveoxider 
(NOx) och partiklar från dieselmotorer i mobila maskiner som inte är avsedda att användas på 
väg finns i direktiv 97/68/EG. De nuvarande utsläppsgränserna för steg III A infördes vid 
översynen 2004 av direktivet (2004/26/EG) och då fastställdes också tidsgränser och 
gränsvärden för nästa steg, alltså III B. Dessa striktare gränser kommer att börja tillämpas 
successivt från januari 2011, beroende på effektkategori. Bland de maskiner som omfattas av 
direktivet märks olika slag av landbaserade maskiner för exempelvis byggande, skogsbruk 
och jordbruk. Direktivet gäller också för lok, rälsbussar och fartyg i inlandssjöfart.

Direktivet omfattar en mångfald maskintillverkare (uppskattningsvis 1 500 företag) och 
många av dem tillverkar inte motorerna till dessa maskiner. Motorerna tillverkas av endast 
ett fåtal storföretag.

I direktivet från 2004 infördes också ett så kallat flexibilitetssystem så att tillverkarna skulle 
få det lättare att övergå från ett steg till ett annat. Tack vare flexibilitetssystemet får 
utrustningstillverkare under tiden mellan två på varandra följande utsläppssteg släppa ut 
ett begränsat antal mobila maskiner på marknaden, utrustade med motorer som fortfarande 
uppfyller utsläppsgränserna i föregående steg. Antalet är begränsat till antingen 20 procent av 
tillverkarens årsförsäljning, beräknad utgående från genomsnittet av tillverkarens 
sammanlagda försäljning under fem år, eller också till ett fastställt antal maskiner. 
Alternativet med fastställda antal har utformats med tanke på mindre tillverkare. 
Flexibilitetssystemet omfattar jordbruks-, skogsbruks- och byggnadsmaskiner, men inte lok, 
rälsbussar och fartyg i inlandssjöfart. 

Direktivet om mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg utgör en viktig del av 
unionens miljölagstiftning och det bidrar avsevärt, framför allt till att minska utsläppen av de 
utsläpp det inriktar sig på. Luftföroreningarna från den ifrågavarande sektorn består 
huvudsakligen av utsläpp av partiklar och kväveoxider. Partikelutsläppen från mobila 
maskiner som inte är avsedda att användas på väg uppgår inom EU 27 till 7 procent (jämfört 
med 13 procent från vägtrafiken) och av alla utsläpp av kväveoxider i EU 27 kommer 
16 procent från denna sektor (jämfört med 42 procent från vägtrafiken). 

Kommissionens förslag

Kommissionens föreliggande förslag syftar till att utvidga flexibilitetssystemet.

För det första föreslår kommissionen att procentandelen ska ökas från nuvarande 20 procent 
till 50 procent. Det görs också en motsvarande ändring av de fasta antalen.

För det andra föreslår kommissionen att motorer som används för framdrivning av rälsbussar 
och lokomotiv ska tas med i det flexibla systemet. I fråga om lokomotiv föreslår 
kommissionen, på grund av att marknaden för dem är begränsad till ett förhållandevis litet 
antal, att högst tolv motorer för framdrivning av lokomotiv ska få släppas ut på marknaden 
enligt flexibilitetssystemet. För rälsbussar föreslås en flexibilitet på 20 procent.

Dessa åtgärder till förmån för ökad flexibilitet föreslås upphöra gälla den 31 december 2013.
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Kommissionen motiverar sitt förslag merendels utgående från den ekonomiska krisen. 
Alltsedan hösten 2008 har största delen av den EU-baserade industrin som producerar mobila 
maskiner som inte är avsedda att användas på väg drabbats av krisen och särskilt inom 
byggsektorn och jordbrukssektorn har försäljningen drastiskt minskat. Kommissionen hävdar 
att det kostar alltför mycket för den svårt krisdrabbade industrin att följa de regler som det nya 
steg III B förutsätter. 

Kommissionen konstaterar också att det saknas tekniska lösningar för motorer som uppfyller 
kraven i III B och att det därför är på plats med ökad flexibilitet, eftersom 
utrustningstillverkarna inte kan börja konstruera om de maskinerna förrän de har motorer som 
uppfyller kraven. Det här anser kommissionen som den viktigaste orsaken till att 
lokomotivtillverkare har svårt att uppfylla kraven.

Kommissionen är mycket sen med att lägga fram detta förslag, i och med att det första steget 
av de nya utsläppsgränserna börjat tillämpas från och med januari 2011. 

Eftersom kommissionen också förbereder en översyn av hela direktiv 97/68/EG föreslår 
föredraganden att man ska påskynda denna översyn och avhålla sig från att komma överens 
om skadlig lagstiftning där bara detaljer åtgärdas men helhetsbilden saknas.

Föredragandens förslag

Föredraganden anser att kommissionens förslag är behäftat med ett flertal problem. Det 
viktigaste handlar om en principfråga, eftersom förslaget innebär en allvarlig risk för att vi får 
ett betänkligt prejudikat för att miljölagstiftningen kan urvattnas, utgående från allmänna 
ekonomiska överväganden. 

Om förslaget antas kommer det också att bryta mot principen om att laglydnad ska 
uppmuntras och föregångsmän i detta hänseende belönas. Direktivet trädde i kraft 2004 så att 
industrin fick gott om tid att vidta åtgärder av det slag som angavs i det. Företag som inte 
uppfyllt sina skyldigheter inom denna tidsgräns bör inte belönas för att de inte uträttat 
någonting och inte heller bör skötsamma företag straffas för att de gjort vad de skulle i rätt tid.

Förslaget är visserligen föga omfattande, men ändå har det föregått med högst tvivelaktigt 
exempel vad gäller genomförandet av redan överenskommen miljölagstiftning. Lagstiftningen 
bör ge industrin visshet om att samma villkor gäller för alla samt om att alla aktörer följer 
reglerna, och den principen bryts det mot i det här förslaget. 

Hälsa och miljö

Gränsvärdena för utsläpp i direktivet går ut på att utsläppen av partiklar ska vara omkring 
90 procent lägre och utsläppen av kväveoxider ungefär 30 procent lägre under steg III B än 
under steg III A. Kommissionen antar i sin konsekvensbedömning att utsläppen under det 
första året skulle komma att minska med omkring 0,3 procent om flexibiliteten ökas från 
20 procent till 50 procent, ifall alla tillverkare gör fullt bruk av den procentandel flexibilitet 
som medges dem.

I den här bedömningen bortses det dock från beslutets effekter på lång sikt. Maskiner av det 
slag som det handlar om här har en rätt lång livslängd: för byggmaskiner rör det sig om cirka 
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16 år eller 10 000 timmar1 och för lokomotiven till och med ännu längre. Detta innebär att de 
skadeverkningar som den ökade flexibiliteten för med sig kan komma att göra sig gällande i 
flera årtionden.

Det är värt att notera att ett stort antal medlemsstater har svårt att följa de direktiv där det 
fastställs luftkvalitetsnormer, nämligen luftkvalitetsdirektivet och direktivet om nationella 
utsläppstak. I IIASA:s prognos för nationella utsläppstak uppskattas det att utsläppen från 
maskiner som inte är avsedda för väg kan komma att växa till 20 procent av de sammanlagda 
utsläppen av kväveoxider fram till 2020. Att utsläppen åtgärdas vid källan är av stor betydelse 
för att vi ska kunna följa luftkvalitetsnormerna och att kraven för en av de viktigaste 
föroreningskällorna mjukas upp är ingenting vi kan ta lätt på.

I den övergripande bedömningen tas det inte heller hänsyn till de lokala effekterna av de här 
utsläppen. Maskiner som inte är avsedda för väg används mycket ofta i stads- eller andra 
tätortsmiljöer och i närheten av arbetare. Undersökningar har gett vid handen att det går att 
spara in åtskilligt på utgifterna för hälso- och sjukvård när de här skadliga utsläppen minskas 
och detta måste man ta hänsyn till vid beräkningen av kostnaderna för sådana åtgärder som 
föreslås här.

Kommissionen har i sin beräkning av vilka besparingar den ökade flexibiliteten kan ge 
upphov till bortsett från det här komplicerade växelspelet mellan hälsa, miljö och striktare 
utsläppsnormer. I sådana fall där industrin får njuta de ekonomiska vinsterna kommer i själva 
verket hela samhället att få bära de externa kostnaderna.

I detta fall är byggsektorn ett belysande exempel: varje dag utsätts hundratusentals 
byggarbetare inom EU för utsläpp på sina arbetsplatser. Det skulle vara intressant att se 
en undersökning av vad detta för med sig för deras hälsa och för våra hälso- och 
sjukvårdsväsen. 

Ekonomiska uppskattningar

Den ekonomiska krisen är en del av vår verklighet, men redan syns det tecken på en 
återhämtning. I takt med att försäljningssiffrorna stiger kommer kommissionens förslag att 
framstå som allt mindre välgrundat. För somliga av de större producenterna, som det är lättare 
att få uppgifter om, verkar försäljningen att ha gått ned i jämförelse med vad den varit under 
de år som kunde kallas ett slags högkonjunktur för industrin, men dagens försäljningssiffror är 
ändå inte så värst mycket mindre än vad de varit under åren före högkonjunkturen. Allt som 
allt har påståendet om att det saknas resurser för utveckling allt mindre fog för sig, eftersom 
lagstiftningen om och gränsvärdena för det nya steget III B funnits sedan 2004.

Det är noteransvärt att kommissionen inte kan lägga fram några uppskattningar av hur stor 
den del av industrin är som har svårigheter med att följa gällande bestämmelser.

För att något bygga ut situationsbilden kan man tillfoga att det måste tas hänsyn till att det 
finns företag som förlorar på att flexibiliteten ökar. Det finns många större och mindre företag 
i Europa som tillverkar efterbehandlingssystem och partikelfilter. För dessa företag är det bara 
till nytta med att det lagstiftas om striktare utsläppsnormer. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=5017.
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Föredraganden tillåter sig också att betvivla kommissionens tanke på att tillverkarna förlorar i 
konkurrenskraft om de åläggs följa en striktare miljölagstiftning. Enda sättet att få till stånd 
miljövänliga innovationer och utsläppssnål teknik är att det finns en lagstiftning som blir till 
stöd för dem. För att vi ska nå målen med Europa 2020 och gå över till ett koldioxidsnålt 
samhälle måste vi gå framåt och inte bakåt.

Eftersom situationen emellertid kan vara särskilt svårt för de små och medelstora tillverkarna, 
för vilka det relativt sett kostar mera att följa bestämmelserna, föreslår föredraganden att de 
ska få ökad flexibilitet, alltså att de fasta antalen i tabellen i artikel 1.2.2. i bilaga XIII bör 
utökas från vad kommissionen föreslagit.

På det sättet kommer de små och medelstora företagen att kunna kapa kostnadstopparna för 
forskning och utveckling och för andra kostnader för omkonstruering, samtidigt som de får 
möjlighet att tillämpa dessa kostnader under en längre tidsperiod.

I fråga om lokomotiv håller föredraganden med om att det är svårt för sektorn att följa 
bestämmelserna, eftersom bara ett ytterst begränsat antal tillverkare erbjuder lokomotiv som 
följer gränserna i steg III B och det är mycket svårt att på äldre lokomotiv i efterhand montera 
in nya, mera skrymmande motorer som följer dessa gränser. Marknaden är dock 
förhållandevis begränsad och det finns redan lösningar som följer gränserna i steg III B och 
därför föreslår föredraganden att man ska hålla fast vid kommissionens förslag, nämligen att 
20 lokomotiv ska få omfattas av flexibilitetssystemet.

Eftersom det dessutom verkar ha gått särskilt trögt med att ta fram lösningar som följer 
gränserna i steg III B för lokomotiv tycker föredraganden att kommissionen särskilt bör 
uppmärksamma lokomotivsektorn och rapportera till Europaparlamentet om hur utvecklingen 
fortskrider.

Mot bakgrund av den instundande översynen av direktiv 97/68/EG föreslår föredraganden att 
kommissionen ska ha en framåtblickande strategi för de eventuella nya steg som kan bli 
aktuella för lokomotiven, tillsammans med en samordnad insats för att försätta kraven i 
överensstämmelse med motsvarande lagstiftning i Förenta staterna.


