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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 2000/25/EY 
muuttamisesta markkinoille joustojärjestelmän mukaisesti saatettavia traktoreita 
koskevien säännösten osalta
(KOM(2010)0607 – C7-0342/2010 – 2010/0301(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2010)0607),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0342/2010),

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

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 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 päätöslauselman liitteenä olevan lausuntonsa;

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

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

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Direktiivissä 2000/25/EY säädetään 
joustojärjestelmästä, jonka mukaan 
traktorinvalmistajat voivat ostaa kahden 
päästövaiheen välisenä aikana rajoitetun 

(3) Direktiivissä 2000/25/EY säädetään 
joustojärjestelmästä, jonka mukaan 
traktorinvalmistajat voivat ostaa tietyn 
vaiheen aikana rajoitetun määrän 
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määrän moottoreita, jotka eivät täytä 
päästöjen raja-arvoihin sovellettavia uusia 
vaatimuksia vaan on hyväksytty edellisen 
vaiheen päästörajojen mukaisesti.

moottoreita, jotka eivät täytä päästöjen 
raja-arvoihin sovellettavia uusia 
vaatimuksia vaan on hyväksytty edellisen 
vaiheen päästörajojen mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Markkinoille joustojärjestelmän 
puitteissa saatettavien moottoreiden osuus 
asianomaisen traktorinvalmistajan kyseisen 
luokan moottoreilla varustettujen traktorien 
vuosimyynnistä olisi kasvatettava
vaiheesta III A vaiheeseen III B 
siirtymisen ajaksi 20 prosentista 
50 prosenttiin. Myös toista vaihtoehtoa, 
jonka mukaan markkinoille voi saattaa 
joustojärjestelmän mukaisen 
enimmäismäärän moottoreita, olisi 
muutettava.

(5) Markkinoille joustojärjestelmän 
puitteissa saatettavien moottoreiden osuus 
asianomaisen traktorinvalmistajan kyseisen 
luokan moottoreilla varustettujen vuoden 
aikana käyttöönotettujen traktorien 
määrästä olisi oltava vaiheen III B aikana
50 prosenttia. Myös toista vaihtoehtoa, 
jonka mukaan markkinoille voi saattaa 
joustojärjestelmän mukaisen kiinteän 
määrän moottoreita, olisi muutettava.

Or. it

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tässä direktiivissä säädettyjen 
toimenpiteiden yhteydessä on otettu 
huomioon teollisuudenalaa tilapäisesti 
koettelevat ongelmat, ja siksi toimenpiteitä 
olisi sovellettava ainoastaan siirtymiseen 
vaiheesta III A vaiheeseen III B ja niiden 
soveltamisen olisi päätyttävä 31 päivänä 
joulukuuta 2013,

(7) Tässä direktiivissä säädettyjen 
toimenpiteiden yhteydessä on otettu 
huomioon teollisuudenalaa tilapäisesti 
koettelevat ongelmat, ja siksi toimenpiteitä 
olisi sovellettava ainoastaan vaiheessa 
III B,
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Or. it

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta (uusi)
Direktiivi 2000/25/EY
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

– 1. Lisätään 1 artiklaan määritelmät 
seuraavasti:
– "joustojärjestelmällä" 
poikkeusmenettelyä, jonka avulla 
jäsenvaltio sallii, että markkinoille 
saatetaan rajoitettu määrä moottoreita 
3 a artiklassa säädettyjen vaatimusten 
mukaisesti,
– "moottoriluokalla" moottorien 
luokittelua, jossa yhdistyvät moottorin 
teho ja pakokaasupäästörajoitusten vaihe.

Or. it

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2000/25/EY
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Lisätään 3 a artiklaan seuraava 
alakohta: "Liitteessä IV olevissa 1.2, 1.2.1 
ja 1.2.2 kohdassa vahvistettua
joustojärjestelmää sovelletaan ainoastaan 
vaiheiden III A ja III B väliseen 
siirtymäaikaan, ja sen voimassaolo 
päättyy 31 päivänä joulukuuta 2013."

1. Muutetaan 3 a artikla seuraavasti:
"Poiketen siitä, mitä 3 artiklan 1 ja 
2 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on 
säädettävä, että traktorinvalmistajan 
pyynnöstä ja edellyttäen, että 
hyväksyntäviranomainen on antanut 
luvan, moottorinvalmistaja saa saattaa 
markkinoille rajoitetun määrän 
moottoreita liitteessä IV esitettyjen 
menettelyjen mukaisesti. Liitteessä IV 
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olevissa 1.2, 1.2.1 ja 1.2.2 kohdassa 
vahvistetun joustojärjestelmän
soveltaminen aloitetaan, kun tietyn 
vaiheen mukaisten moottorien 
saattaminen markkinoille tulee 
pakolliseksi, ja sitä jatketaan kyseisen 
vaiheen ajan, kuitenkin enintään kolme 
vuotta. Moottorit hyväksytään 
sovellettavaa vaihetta lähimmän 
aikaisemman vaiheen vaatimusten 
mukaisesti."

Or. it

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2000/25/EY
Liite IV – 1 jakso

Komission teksti Tarkistus

2. Korvataan liitteessä IV oleva 1 jakso
tämän direktiivin liitteellä I.

2. Korvataan liite IV tämän direktiivin 
liitteellä I.

Or. it

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I 
Direktiivi 2000/25/EY
Liite IV – 1 jakso

Komission teksti Tarkistus

Korvataan liitteessä IV oleva 1 jakso
seuraavasti: 

Korvataan liite IV seuraavasti: 

Or. it
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Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I
Direktiivi 2000/25/EY
Liite IV – 1 jakso – 1.1. kohta

Komission teksti Tarkistus

1.1. Vaiheen III A ja vaiheen III B välistä 
siirtymäaikaa lukuun ottamatta on 
traktorinvalmistajan, joka haluaa käyttää 
joustojärjestelmää, pyydettävä 
hyväksyntäviranomaiselta lupa saada 
kahden päästövaiheen välisenä aikana 
saattaa markkinoille tai hankkia 
moottoritoimittajiltaan 1.1.1 ja 
1.1.2 kohdassa kuvatut määrät
moottoreita, jotka eivät vastaa sen hetkisiä 
päästöjen raja-arvoja mutta jotka on 
hyväksytty lähimpään aikaisempaan 
päästörajojen vaiheeseen.

1.1. Poiketen siitä, mitä 1.2. kohdassa 
määrätään, on traktorinvalmistajan, joka 
haluaa käyttää joustojärjestelmää, 
pyydettävä hyväksyntäviranomaiseltaan
lupa, jotta sen moottoritoimittajat voivat 
saattaa markkinoille pelkästään kyseisen 
traktorinvalmistajan käyttöön 
tarkoitettuja moottoreita. Vaihetta III B 
lukuun ottamatta moottorien määrä ei saa 
ylittää 1.1.1. ja 1.1.2. alakohdissa 
esitettyjä määriä. Moottorien on oltava 
3 a artiklassa säädettyjen vaatimusten 
mukaisia.

Or. it

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I
Direktiivi 2000/25/EY
Liite IV – 1.1.1. alakohta

Komission teksti Tarkistus

1.1.1. Joustojärjestelmän puitteissa 
markkinoille saatettujen moottorien määrä 
ei saa missään moottoriluokassa ylittää 
20:tä prosenttia traktorinvalmistajan 
kyseiseen moottoriluokkaan kuuluvia 
moottoreita käsittävästä traktorimyynnistä 
(laskettuna keskiarvona viimeisestä 
viidestä myyntivuodesta unionin
markkinoilla). Jos traktorinvalmistaja on
markkinoinut traktoreita unionissa
vähemmän kuin viisi vuotta, keskiarvo 
lasketaan sen ajanjakson mukaan, jona 

1.1.1. Joustojärjestelmän puitteissa 
markkinoille saatettujen moottorien määrä 
ei saa missään moottoriluokassa ylittää 
20:tä prosenttia traktorinvalmistajan 
kyseiseen moottoriluokkaan kuuluvia 
moottoreita käsittävien käyttöönotettujen 
traktorien vuosittaisesta määrästä 
(laskettuna keskiarvona viimeisestä 
viidestä vuodesta). Jos traktorinvalmistaja 
on ottanut käyttöön traktoreita vähemmän 
kuin viisi vuotta, keskiarvo lasketaan sen 
ajanjakson mukaan, jona valmistaja on
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valmistaja on markkinoinut traktoreita 
unionissa.

ottanut käyttöön traktoreita unionissa.

Or. it

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I
Direktiivi 2000/25/EY
Liite IV – 1.1.2. alakohta

Komission teksti Tarkistus

1.1.2. Vaihtoehtona 1.1.1 kohdalle 
traktorinvalmistaja voi halutessaan pyytää 
moottorivalmistajalleen lupaa saattaa 
markkinoille joustavan järjestelmän 
puitteissa kiinteän määrän moottoreita. 
Moottoreiden määrä eri moottoriluokissa ei 
saa ylittää seuraavia arvoja:

1.1.2. Vaihtoehtona 1.1.1 kohdalle 
traktorinvalmistaja voi halutessaan pyytää 
moottorivalmistajalleen lupaa saattaa 
markkinoille pelkästään omaan 
käyttöönsä kiinteän määrän moottoreita. 
Moottoreiden määrä eri moottoriluokissa ei 
saa ylittää seuraavia arvoja:

Or. it

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I
Direktiivi 2000/25/EY
Liite IV – 1.1.2. alakohta – taulukko – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Moottoriluokka (kW) Moottorin teho (kW)

Or. it



PR\853269FI.doc 11/16 PE454.735v03-00

FI

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I
Direktiivi 2000/25/EY
Liite IV – 1.2. kohta

Komission teksti Tarkistus

1.2. Vaiheen III A ja vaiheen III B
välisenä siirtymäaikana on 
traktorinvalmistajan, joka haluaa käyttää 
joustojärjestelmää, pyydettävä
hyväksyntäviranomaiselta lupa saada 
kahden päästövaiheen välisenä aikana
saattaa markkinoille tai hankkia 
moottoritoimittajiltaan 1.2.1 ja 
1.2.2 kohdassa kuvatut määrät 
moottoreita, jotka eivät vastaa sen hetkisiä 
päästöjen raja-arvoja mutta jotka on 
hyväksytty lähimpään aikaisempaan 
päätösrajojen vaiheeseen.

1.2. Vaiheen III B aikana on 
traktorinvalmistajan, joka haluaa käyttää 
joustojärjestelmää, pyydettävä
hyväksyntäviranomaiseltaan lupa, jotta 
sen moottoritoimittajat voivat saattaa 
markkinoille pelkästään kyseisen 
traktorinvalmistajan käyttöön 
tarkoitettuja moottoreita. Moottorien 
määrät eivät saa ylittää 1.2.1. ja 
1.2.2. alakohdassa esitettyjä määriä. 
Moottorien on oltava 3 a artiklassa 
säädettyjen vaatimusten mukaisia.

Or. it

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I
Direktiivi 2000/25/EY
Liite IV – 1.2.1. alakohta

Komission teksti Tarkistus

1.2.1. Joustojärjestelmän puitteissa 
markkinoille saatettujen moottorien määrä 
ei saa missään moottoriluokassa ylittää 
50:tä prosenttia traktorinvalmistajan 
kyseiseen moottoriluokkaan kuuluvia 
moottoreita käsittävästä traktorimyynnistä 
(laskettuna keskiarvona viimeisestä 
viidestä myyntivuodesta unionin 
markkinoilla). Jos traktorinvalmistaja on
markkinoinut traktoreita unionissa
vähemmän kuin viisi vuotta, keskiarvo 
lasketaan sen ajanjakson mukaan, jona 

1.2.1. Joustojärjestelmän puitteissa 
markkinoille saatettujen moottorien määrä 
ei saa missään moottoriluokassa ylittää 
50:tä prosenttia traktorinvalmistajan 
kyseiseen moottoriluokkaan kuuluvia 
moottoreita käsittävien käyttöönotettujen 
traktorien vuosittaisesta määrästä 
(laskettuna keskiarvona viimeisestä 
viidestä vuodesta). Jos traktorinvalmistaja 
on ottanut käyttöön traktoreita vähemmän 
kuin viisi vuotta, keskiarvo lasketaan sen 
ajanjakson mukaan, jona valmistaja on
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valmistaja on markkinoinut traktoreita 
unionissa.

ottanut käyttöön traktoreita unionissa.

Or. it

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I
Direktiivi 2000/25/EY
Liite IV – 1.2.2. alakohta

Komission teksti Tarkistus

1.2.2. Vaihtoehtona 1.2.1 kohdalle 
traktorinvalmistaja voi halutessaan pyytää 
moottorivalmistajalleen lupaa saattaa 
markkinoille joustavan järjestelmän 
puitteissa kiinteän määrän moottoreita. 
Moottoreiden määrä eri moottoriluokissa ei 
saa ylittää seuraavia arvoja:

1.2.2. Vaihtoehtona 1.2.1 kohdalle 
traktorinvalmistaja voi halutessaan pyytää 
moottorivalmistajalleen lupaa saattaa 
markkinoille pelkästään omaan 
käyttöönsä kiinteän määrän moottoreita. 
Moottoreiden määrä eri moottoriluokissa ei 
saa ylittää seuraavia arvoja:

Or. it

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I
Direktiivi 2000/25/EY
Liite IV – 1.2.2. alakohta – taulukko – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Moottoriluokka (kW) Moottorin teho (kW)

Or. it
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Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 1 jakso
Direktiivi 2000/25/EY
Liite IV – 1.3. kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1.3. Traktorinvalmistajan on liitettävä 
hyväksyntäviranomaiselle osoittamaansa 
hakemukseen seuraavat tiedot:

1.3. (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. it

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I 
Direktiivi 2000/25/EY
Liite IV – 2.1. kohta

Komission teksti Tarkistus

2.1. Moottorinvalmistaja voi joustavan 
järjestelmän mukaisesti saattaa 
markkinoille moottoreita, joille on 
annettu lupa tämän liitteen 1 ja 3 jakson
mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I 
Direktiivi 2000/25/EY
Liite IV – 2.2. kohta

Komission teksti Tarkistus

2.2. Moottorinvalmistajan on merkittävä 
näihin moottoreihin seuraava teksti:  
”Joustojärjestelmän mukaisesti 
markkinoille saatettu moottori” liitteen I 
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5 jakson vaatimusten mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I 
Direktiivi 2000/25/EY
Liite IV – 3.1. kohta

Komission teksti Tarkistus

3.1. Hyväksyntäviranomaisen on 
arvioitava joustojärjestelmää koskevien 
pyyntöjen ja niihin liitettyjen 
asiakirjojen sisältö. Arvion perusteella 
se ilmoittaa traktorinvalmistajalle 
pyydettyä joustojärjestelmää koskevasta 
myönteisestä tai kielteisestä 
päätöksestään.

Or. it
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PERUSTELUT

Ehdotuksen sisältö

Käsiteltävänä oleva direktiivi koskee maataloustraktorien päästöjä, ja siinä esitetään 
pelkästään direktiivin 2000/25/EY määrällistä muuttamista ilman että muutetaan 
ympäristönsuojelua koskevia tavoitteita, metodologiaa ja määräaikoja. Tämä direktiivi on 
erittäin kiireellinen, sillä se kattaa ajanjakson, joka alkoi jo tämän vuoden tammikuun 
1. päivänä, ja se on hyvin tärkeä kyseiselle teollisuuden alalla odotettavissa olevien 
myönteisten vaikutustensa vuoksi.

Maataloustraktorien päästöistä annetulla direktiivillä 2000/25/EY säännellään traktoreihin 
asennettujen dieselmoottorien pakokaasupäästöjen sisältämien hiilimonoksidin, hiilivetyjen, 
typen oksidien ja hiukkasten enimmäismääriä.

Direktiivissä määritetään kullekin traktorityypille päästöjen enimmäismäärä käytetyn 
moottorin perusteella ja siinä järjestetään päästöjen asteittainen vähentäminen toisiaan 
seuraaviin vaiheisiin.
Vaihe III A päättyi 31. joulukuuta 2010, ja vaihe III B alkoi 1. tammikuuta 2011 ja päättyy 
31. joulukuuta 2013. Vastikään alkaneen vaiheen päästörajat ovat paljon tiukemmat kuin 
edeltävän vaiheen.

Vaiheesta toiseen siirtymisen helpottamiseksi direktiivissä on otettu käyttöön 
joustojärjestelmä, jonka avulla traktorinvalmistajat voivat saattaa markkinoille rajoitetun 
määrän traktoreita, joiden moottorit ovat edellisen vaiheen päästörajojen mukaisia. 
Nykyisessä vaiheessa, jota halutaan muuttaa, joustojärjestelmässä säädetään enintään 
20 prosentin osuudesta vuosimyynnistä (laskettuna keskiarvona viimeisestä viidestä 
myyntivuodesta unionin markkinoilla) ja pienyrityksille sallitusta enimmäismäärästä, joka 
asetetaan direktiivissä.

Ehdotetussa tarkistuksessa ainoastaan nostetaan prosenttiosuutta 20:stä 50 prosenttiin. Tällä 
pyritään säilyttämään kyseisen alan riittävä taloudellinen kehitys ja samalla pitämään 
muuttumattomana ympäristönsuojeluohjelma. Ehdotettua tarkistusta perustellaan seuraavasti:

a) Teknisen kehityksen jälkeenjääminen. Vaiheen III B mukaiset suuremmat 
päästövähennykset edellyttävät erittäin huomattavia muutoksia nykyisiin moottoreihin. Nämä 
muutokset koskevat moottoreiden kokoonpanoa, kokoa ja painoa. Niinpä myös traktoreihin 
on tehtävä välttämättömiä ja huomattavia muutoksia, jotta uudet moottorit soveltuvat niihin. 
Tekniset ratkaisut, joiden avulla voidaan noudattaa nykyisen vaiheen mukaisia päästörajoja, 
eivät ole vielä lopullisia, ja tutkimusta on vielä jatkettava huomattavasti.

b) Talouden taantuma. Taloudellinen ja rahoituskriisi on vaikuttanut jokaiseen ja lähes 
kaikkiin tuotannon aloihin. Taantumalla on ollut seurauksia myös traktoreiden tuotantoon. 
Toimialajärjestön (CEMA) mukaan vuoden 2009 liikevaihto pieneni 20–25 prosenttia vuoteen 
2008 verrattuna ja vuoden 2010 ensimmäistä neljännestä kuvaavat luvut osoittavat 
22 prosentin vähennystä vuoteen 2009 verrattuna.

Direktiivillä ei vaikutusta talousarvioon ja toissijaisuusperiaatteen mukaisesti sen 
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oikeusperusta on perussopimuksen 114 artikla.

Esittelijän huomautuksia

Komission ehdotus direktiiviksi on ilman muuta tervetullut. Ehdotuksessa noudatetaan EU:n 
joku aika sitten asettamia ympäristönsuojelua koskevia tavoitteita. Vakavan taloudellisen 
taantuman johdosta komissio olisi voinut esittää radikaalimpia ehdotuksia, esimerkiksi 
direktiivin soveltamisen keskeyttämistä, vaiheiden väliaikaista muuttamista ja korkeampaa 
prosenttiosuutta joustojärjestelmälle.

Komissio on kuitenkin päättänyt esittää yksinkertaisen, tehokkaan ja oikea-aikaisen 
toimenpiteen, jonka johdosta

a) unionin valmistajat voivat myydä traktoreita, päästä yli nykyisestä vaikeasta taloudellisesta 
tilanteesta, löytää uusia resursseja tutkimukseen ja noudattaa unionin ympäristösuojelua 
koskevaa lainsäädäntöä;
b) maanviljelijät voivat vaihtaa vanhoja traktoreita uusiin, joiden moottorit saastuttavat 
vähemmän.

Jos ehdotettua muutosta ei hyväksytä, tulos on päinvastainen kuin mitä me haluamme. Jos 
maanviljelijät joutuvat valitsemaan sen välillä, pitävätkö he vanhat enemmän saastuttavat 
traktorinsa vai ostavatko uusia kalliimpia traktoreita, joiden tekniikka on vielä epävarmaa ja 
kokeiluasteella, he saattavat vaikea taloudellinen tilanne huomioon ottaen pitää parempana 
ensimmäistä vaihtoehtoa, jolloin ympäristön tila Euroopassa heikkenee sen sijaan että se 
paranisi.

Lyhyesti sanottuna näiden vaatimattomien tarkistusten myötä tämä direktiivi mahdollistaa 
sen, että Euroopan unioni saavuttaa hyvän kokonaistuloksen, johon sisältyy toimiva 
ympäristönsuojelu, tervehdyttävä tuki kyseiselle tuotannon alalle, tervetullut lisäys 
tutkimukseen käytettäviin varoihin sekä ajanjakso, joka järkevästi ajateltuna on tarpeen, jotta 
tutkimus ja teollisuus pystyvät kehittämään ja tuottamaan uusia moottoreita, jotka ovat 
vaiheen III B muuttamattomien rajojen mukaisia.
Kannattaa korostaa myös, että ehdotetuilla muutoksilla on hyvin vähän ympäristövaikutuksia.

Yhteisen tutkimuskeskuksen komissiolle tekemän arvion mukaan näin muutetun 
joustojärjestelmän vaikutus olisi vain noin 0,3 prosenttia liikkuvien maastokoneiden 
kokonaispäästöistä ensimmäisenä vuonna.


