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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 päästövaiheiden kapearaiteisiin traktoreihin soveltamisen osalta
(KOM(2011)0001 – C7-0018/2011 – 2011/0002(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2011)0001),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0018/2011),

– 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 (A7-0000/2011),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

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

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Tällä hetkellä ei ole olemassa 
teknisiä ratkaisuja kapearaiteisiin 
traktoreihin soveltuvalle vaiheen IV 
teknologialle. Tämän vuoksi olisi 
toteutettava tekninen uudelleentarkastelu 
ennen 31 päivää joulukuuta 2014, ja 
tarvittaessa olisi harkittava pidempää 
siirtymäkautta vaiheelle IV.

Or. en

Perustelu

Komission vaikutusten arvioinnissa tunnustetaan selkeästi, että tällä hetkellä ei ole olemassa 
teknisiä ratkaisuja eikä edes kehitysvaiheessa olevaa prototyyppiä, joka toimintakykyisenä 
täyttäisi vaiheen IV vaatimukset. Erilaisten jälkikäsittelyteknologioiden integroiminen yhteen 
runkoon on prosessi, joka on edelleen meneillään raskailla ajoneuvoilla, joiden on täytettävä 
vastaavat vaatimukset ennen vaihetta IV. Nykyisen epävarmuuden huomioon ottaen on 
tarpeen näyttää toteen, että vaihe IV on teknisesti toteuttamiskelpoinen kapearaiteisissa 
traktoreissa.

Tarkistus 2

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

Komission teksti Tarkistus

Muutetaan direktiivi 2000/25/EY 
seuraavasti:

-1. Lisätään artikla seuraavasti:



PR\868258FI.doc 7/9 PE465.028v01-00

FI

"2 a artikla

Komissio harkitsee 31 päivään joulukuuta 
2014 mennessä, mitä vaiheen IV 
vaatimukset täyttävää ja luokkien T2, C2 
ja T4.1 tarpeita vastaavaa teknologiaa on 
saatavilla, ja antaa tarvittaessa ehdotuksia 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle." 

Or. en

Perustelu

Ehdotettu ajankohta on riittävä vaiheen IV ja Euro VI -rajoitusten mukaisen 
jälkikäsittelyteknologian kehityksen huomioon ottamiseksi. Tutkimuksella voidaan myös 
vahvistaa vaiheen IV toteuttamiskelpoisuus tai ehdottaa vaihtoehtoisesti siirtymäkauden 
pidentämistä.
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PERUSTELUT

Taustaa

Direktiivi 2000/25/EY koskee maatalous- ja metsätraktoreihin asennettavaksi tarkoitettuja, 
teholtaan 18–560 kilowatin välillä olevia puristussytytteisiä moottoreita. Siinä asetetaan rajat 
hiilimonoksidi-, typen oksidi-, hiilivety- ja hiukkaspäästöille. Direktiivissä säädetään 
asteittain alenevat raja-arvot, jotka vastaavat pakokaasujen ja hiukkasten 
enimmäispäästörajojen käyttöönottoa koskevia ajankohtia. Seuraavat säädetyt vaiheet ovat 
IIIB (alkaen 1 päivästä tammikuuta 2011) ja IV (alkaen 1 päivästä tammikuuta 2014).

Maatalous- ja metsätraktoreiden pakokaasupäästörajoja muutettiin vuonna 2005. Kun muutos 
hyväksyttiin, liikkuvien maastokoneiden moottoreita koskevia vaatimuksia (joihin viitattiin 
direktiivissä 97/68/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2004/26/EY) sovellettiin 
täysimääräisesti maataloustraktoreiden moottoreihin ilman, että erityisellä vaikutusten 
arvioinnilla olisi selvitetty soveltamisen toteuttamiskelpoisuutta. Direktiivin 4 artiklan 
8 kohdassa säädetään kuitenkin velvoitteesta tutkia toteuttamiskelpoisuus ennen kuin 
vaiheiden IIIB ja IV vaatimuksista tehdään sitovia. Euroopassa on viimeisten 40 vuoden 
aikana kehitetty erikoistraktoreita tiettyjen viljelykasvien automatisoituun viljelyyn 
poikkeavissa olosuhteissa, kuten esimerkiksi Keski- ja Etelä-Euroopan hedelmä- ja 
viinitarhoissa. Koska kyseisiä toimintavaatimuksia sovelletaan ainoastaan Euroopassa 
viljeltäviin kasveihin, näitä erikoistraktoreita valmistetaan yksinomaan Euroopan 
markkinoille. Maatalous- ja metsätraktoreista annetun puitedirektiivin 2003/37/EY mukaan 
tällaisten kasvien viljelyyn käytettävät traktorit jaetaan luokkiin T2, C2 ja T4.1 yleisnimellä 
kapearaiteiset traktorit.

Vaiheille IIIB ja IV asetetuissa tiukoissa vaatimuksissa edellytetään moottoritilaan 
sijoitettavia jälkikäsittelyjärjestelmiä, jotka vievät erittäin paljon tilaa varsinaisen moottorin
kokoon verrattuna. Lisäksi moottorin toimintavaatimukset rajoittavat vakavasti tällaisten 
järjestelmien asennusmahdollisuuksia. Vaikka kapearaiteisissa traktoreissa ja muissa 
traktoreissa käytetään samantyyppisiä moottoreita, niissä on kuitenkin yksi suuri ero: 
moottoritilan pienuus ja rajallinen tila sen ympärillä. Traktorinvalmistajat eivät voi asentaa 
moottoreihin jälkikäsittelyjärjestelmiä ja varmistaa samalla, että ajoneuvojen 
toimintavaatimukset täyttyvät koon ja liikkumisen suhteen, mitkä ovat keskeisiä tekijöitä 
kyseisten ajoneuvojen suunnittelussa.

Näihin johtopäätöksiin tultiin myös useissa komission teettämissä tutkimuksissa, joissa 
suositeltiin joko sitä, että kapearaiteisille traktoreille myönnettäisiin vapautus vaiheiden IIIB 
ja IV vaatimusten noudattamisesta tai sitä, että noudattamisvelvoitetta siirrettäisiin ainakin 
viidellä vuodella.
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Komission ehdotus

Ehdotus direktiivin 2000/25/EY muuttamisesta siirtäisi kolmella vuodella vaiheiden IIIB ja 
IV vaatimusten noudattamisvelvoitetta traktoriluokissa T2, C2 ja T4.1. 

Esittelijän huomautukset

Esittelijä tukee täysin EU:n toimia päästöjen vähentämiseksi ja kannattaa direktiiviä 
2000/25/EY. Riippumattomat tutkimukset ja komission keräämät tiedot osoittavat kuitenkin, 
että valmistajille on annettava lisää aikaa IIIB-vaiheen mukaisten järjestelmien kehittämiseen.

Esittelijä pitää siksi myönteisenä komission ehdotusta siirtää vaiheiden IIIB ja IV 
käyttöönottoa kolmella vuodella luokkiin T2, T4.1 ja C2 kuuluvien traktorien osalta.
Lisäksi on tärkeää todeta, että ehdotuksen laatimista edeltävät tutkimukset eivät osoittaneet 
vaadittavalla varmuudella, että kapearaiteiset traktorit kykenevät ajan myötä täyttämään 
vaiheen IV mukaiset vaatimukset. Siksi esittelijä katsoo, että alaa koskevan teknologian 
riittävän kehityksen myötä vaiheen IV toteuttamiskelpoisuuden tarkempaan arviointiin on 
annettava lisää aikaa ja tarvittaessa ehdotettava lisämuutoksia vaiheen IV vaatimuksiin tai 
aikatauluun.

Koska vaihe IIIB tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012, esittelijä katsoo, että ehdotus on 
hyväksyttävä erittäin pikaisesti, jotta jäsenvaltiot voivat sisällyttää sen lainsäädäntöönsä ja 
panna täytäntöön mahdollisimman nopeasti.


