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LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepaneku kokkuvõte

Direktiiviga 97/68/EÜ (väljaspool teid kasutatavad liikurmasinad) kehtestatakse piirmäärad 
süsinikoksiidi (CO), süsivesinike (HC), lämmastikoksiidide (NOx) ja tahkete osakeste (PM) 
heitmetele, mida tekitavad ehitus-, põllutöö- ja metsatöömasinatele, mootorvagunitele ja 
veduritele ning siseveelaevadele paigaldatud diiselmootorid, samuti püsikiirusega mootorid 
ning erinevates masinates ja seadmetes kasutatavad väikesed bensiinimootorid.

Alates 1. jaanuarist 2011 asendatakse praegu kehtivad III A etapi piirväärtused järkjärgult 
rangemate III B etapi piirväärtustega. III B etapi nõuetele vastavate mootorite tüübikinnitusi 
hakati andma 1. jaanuarist 2010. Kõnealused muutused mõjutavad väga erinevaid seadmete ja 
mootorite tootjaid (ligikaudu 1500 ELi ettevõtet).
Kohanduskava
Direktiiviga 2004/26/EÜ kehtestati nn kohanduskava, et hõlbustada üleminekut heitmete 
piirmäärade eri etappide vahel. Kohanduskava alusel on lõpptootjatel lubatud kahe 
järjestikuse heitmete piirväärtuste etapi vahelisel ajavahemikul lasta turule piiratud arvul 
väljaspool teid kasutatavaid liikurmasinaid, mis on varustatud mootoritega, mis vastavad 
heitmete eelmise etapi piirväärtustele. Kohanduskava kohaldatakse kompressioonsüütega 
(diisel-) mootoritega ehitus-, põllutöö- ja metstöömasinate suhtes, püsikiirusega mootoritega 
generaatorite ja pumpade suhtes, aga seda ei kohaldata diiselmootorvedurite, mootorvagunite 
ega siseveelaevade suhtes. Kavaga võimaldatakse lõpptootjatel lasta turule kas 1) igas 
mootori võimsuskategoorias piiratud arvul seadmeid, mille käive ei ületa 20% lõpptootja 
seadmete aastakäibest, või 2) kindlaksmääratud arvu seadmeid. Teine võimalus on ette nähtud 
väiksematele ettevõtjatele, kes toodavad väiksemal arvul mootoreid.
Majanduslikud aspektid ja konkurentsivõime
Tootjad peavad heitkoguste uute piirväärtustega kohanemiseks tegema märkimisväärseid 
kulutusi. Sellised kulud on näiteks teadus- ja arendustöö kulud, seadmete 
ümberprojekteerimise kulud, järeltöötlusseadmete kulud, dokumendi- ja märgistuskulud jne. 
Lisaks on väljaspool teid kasutatavaid liikurmasinaid tootvaid Euroopa ettevõtjad ootamatult 
ja rängalt tabanud ülemaailmne finants- ja majanduskriis, mis kõige enam mõjutas ehitus- ja 
põllutööseadmete tootjaid. Müügimahu järsk langus (42% võrra 2009. aastal) kahandas 
oluliselt tulu ja vabu vahendeid, mille arvel tootjad saaksid rahastada teaduslik-tehnilist 
arendustööd, et varustada seadmed ja masinad direktiivis 97/68/EÜ ettenähtud tähtaegade 
jooksul III B etapi nõuetele vastavate mootoritega kõigi võimsuskategooriate ja rakenduste 
lõikes. Selline olukord mõjutab eriti väiksemaid lõpptootjaid.

Mootorvagunite ja vedurite osas jõudis komisjon pärast ekspertidega konsulteerimist 
järeldusele, et osa mootoritootjaid on teinud edusamme III B etapi nõuetele vastavate 
vedurimootorite väljatöötamisel, aga lõpptootjad ei ole veel täiesti valmis nimetatud nõuetele 
vastavate vedurite turule laskmiseks alates 1. jaanuarist 2012, nagu direktiiv 97/68/EÜ ette 
näeb. Direktiivis ei nähta ette III B etapi nõudeid siseveelaevadele, seepärast ei ole tarvis 
nende suhtes kohanduskava kasutada.
Ülemaailmselt on ainult ELil, USAl, Kanadal ja vähemal määral Jaapanil väljaspool teid 
kasutatavate liikurmasinate mootorite heitmeid reguleerivate õigusaktide osas sarnased 
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eesmärgid. Lisaks ELile on kohandusmeetmeid rakendatud ka USAs ja Kanadas ning 
eeldatavalt on need ELis kehtiva süsteemiga võrreldes tootjate jaoks paindlikumad.

Teistes olulisemates piirkondades, näiteks Hiinas, Indias, Venemaal või Ladina-Ameerikas ei 
ole selliseid nõudeid kehtestatud. Seetõttu tuleb ELi väljaspool teid kasutatavate 
liikurmasinate tootjatel võidelda kolmandate riikide tootjate kõlvatu konkurentsiga, kuna 
seadmete Euroopa Liitu importimisel kasutatavad kontrollimeetmed ei ole tõhusad. 

Keskkonnaküsimused
Vaadeldava sektori õhusaastest annavad suurema osa tahked osakesed ja lämmastikoksiidid. 
Komisjoni mõjuhinnangus arvestatakse, et EL 27s annab väljaspool teid kasutatavate 
liikurmasinate sektor 7% PM10 heitkogustest (maanteetranspordi osakaal on 13%). Kõigist 
EL 27 lämmastikoksiidide heitkogustest annab väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate 
sektor 16% ja maanteetransport 42%.

Kavandatud 50% kohanduskava kasutamisel suureneksid väljaspool teid kasutatavate 
liikurmasinate kompressioonsüütega (diisel-) mootorite heitkogused esimese aastaga 0,3%, 
võrreldes praeguse 20% kavaga. Tuleb märkida, et muudatusettepanekus nähakse vaid ette 
uute rangemate heitkoguste piirväärtuste pikem juurutusaeg. Piirväärtused ise ei muutu. Ning 
lõpuks tuleb ka arvestada, et majanduskriisist põhjustatud müügimahtude oluline langus on 
toonud kaasa ka heitkoguste vähenemise.
Eeltoodu põhjal teeb komisjon järgmised ettepanekud:
1) tõsta heitmete piirväärtuste III A ja III B etappide vahelisel ajavahemikul maismaal 

kasutatavatele masinatele paigaldatavate ja kohanduskava alusel turule lastavate mootorite 
osakaal igas mootorikategoorias 20%-lt 50%-ni lõpptootja aasta müügimahust või 
alternatiivse võimalusena kohandada kohanduskava alusel turule lastavate mootorite 
maksimaalset lubatud arvu;

2) lisada kohanduskavasse mootorvagunite ja vedurite käitamiseks kasutatavad mootorid;

3) kõnealuste meetmete kehtivusaeg lõpeb 31. detsembril 2013.

Raportööri seisukoht
Raportööri arvates tuleb kaitsta nii sektori arengut ja konkurentsivõimet kui ka keskkonda. 
Seetõttu leiab raportöör, et ettepanek muuta direktiivi 97/68/EÜ on tasakaalustatud ning selle 
eesmärk on võimalikult tõhusalt leevendada praeguse majanduskriisi mõju masina- ja 
mootoritootjatele, et säilitada selles sektoris konkurentsivõime ja tööhõive, ning samas 
võimalikult vähendada negatiivset keskkonnamõju, mida põhjustab teatava hulga seniste, 
uutele heitenormidele mittevastavate mootorite väljavahetamise edasilükkumine.

Samas tahab raportöör juhtida tähelepanu küsimusele õiglasest konkurentsist maailmaturul 
ning keskkonnavaenulike seadmete ELi importimise keelustamisele. Sellega seoses tuleks 
komisjonil paluda teada anda, kuidas ta kavatseb kindlustada, et kolmandate riikide tootjad 
täidavad ELi eeskirju väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate mootorite heitmete kohta.

MUUDATUSETTEPANEKUD
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Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Direktiiviga ettenähtud meetmed 
võetakse, et aidata tööstusharul toime tulla 
ajutiste raskustega. Seetõttu kohaldatakse 
neid ajutiselt III A etapilt III B etapile 
ülemineku perioodil ja nende kehtivusaeg 
lõpeb hiljemalt 31. detsembril 2013.

(7) Direktiiviga ettenähtud meetmed 
võetakse, et aidata tööstusharul toime tulla 
ajutiste raskustega. Seetõttu kohaldatakse 
neid ajutiselt III A etapilt III B etapile 
ülemineku perioodil ja nende kehtivusaeg 
lõpeb hiljemalt 31. detsembril 2013. Võttes 
arvesse Ühendkuningriigi raudteevõrgu 
eripära ning III B etapi arendamise 
lisaaega ja kulusid, peaks kehtivusaeg 
Ühendkuningriigi jaoks lõppema 31. 
detsembril 2015.

Selgitus

Direktiivi praegusel kujul kavandatud nõuded ei arvesta ei Ühendkuningriigi raudteevõrgu 
gabariitide ning kaalu erisusest tulenevate piirangutega ega sellist tüüpi mootorite jaoks 
eksisteeriva väikese nišituruga. Antud olukord ohustab raudteevedude kasvu ja takistab 
vedude ümbersuunamist maanteedelt raudteele, mis on ELi transpordipoliitika üks 
prioriteete.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt -a a (uus) 
Direktiiv 97/68/EÜ
Artikkel 10 – lõige 1 a – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a a) lõike 1a teine lõik jäetakse välja.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt -a a (uus) 
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Direktiiv 97/68/EÜ
Artikkel 10 – lõiked 1 a, 1 b ja 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a a) lisatakse järgmised lõigud:
„1 b. Algselt III A etapi nõuetele 
mittevastava või üksnes III A etapi 
nõuetele vastava mootoriga varustatud 
mootorvagunile, rongikoosseisule või 
vedurile paigaldatav asendusmootor peab 
vastama vähemalt III A etapis 
määratletud piirväärtustele; selliste 
mootorite suhtes artikli 9 lõikeid 3 g, 3 i ja 
4 a ei kohaldata.
1 c. Erandina võivad liikmesriigid lubada 
toota ja paigaldada III A etapi nõuetele
mittevastavaid asendusmootoreid 
järgmistel juhtudel:
i) olemasoleva mootorvaguni, 
rongikoosseisu või veduri uuendamiseks 
või ümberehitamiseks, kui III A etapi 
nõuete rakendamine suurendaks olulisi 
tehnilisi probleeme seoses gabariitide, 
teljekoormuse, kere/šassii ehituse või 
mootori(te) mitmesuguste 
kontrollisüsteemidega ja kokkuvõttes 
seaks kahtluse alla projekti majandusliku 
põhjendatuse;
ii) kui pärast mootorvaguni, 
rongikoosseisu või veduriga juhtunud 
õnnetust või tema mootori(te) 
katastroofini viiva rikke korral 
suurendaks etapi III A nõuete 
rakendamine olulisi tehnilisi probleeme ja 
lõpptulemusena seaks kahtluse alla 
purunenud mootorvaguni, rongikoosseisu 
või veduri kulutõhusa paranduse;
Selliste mootorite suhtes artikli 9 lõikeid 3 
g, 3 i ja 4 a ei kohaldata.
Erandi lubamise korral peab erandit 
lubav liikmesriik kuue kuu jooksul 
esitama komisjonile ja liikmesriigi 
ametiasutusele paberkandjal ning 
elektroonilisel kujul dokumendi, milles on 
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kirjas:
– erandi kordumatu viitenumber, mis on 
välja toodud iga konkreetse mootori 
juurde lisatud märgistusel;
– erandi laad, kaasa arvatud heitmete 
tasemete kirjeldus võrrelduna III A etapi 
alampiiride ja kohaldatavate sätete muude 
üksikasjadega;
– erandi lubamise täpne põhjendus, kaasa 
arvatud peamised tehnilised probleemid 
koos nende majanduslike ja ökoloogiliste 
tagajärgedega, samuti kirjeldused 
konstrueerimismeetmete kohta, mis on 
võetud III A etapi nõuetele vastamiseks, 
vajadusel ka teiste arengusuundade ning 
tööülesannete kohta;
– erandiks olevate mootorite arv;
– tootjate andmed ja erandiks olevate 
mootorite tüübid ning seerianumbrid;
– üksikasjad nende raudteesõidukite 
seeriate kohta, millele mootorid 
paigaldatakse, samuti nende 
tööpiirkondade kohta;
– kõik muud erandi vajadust põhjendada 
aitavad asjaolud
1d. Lõigetes 1 a, 1 b ja 1 c sätestatud 
tingimustele vastava mootori turule 
laskmisel tuleb selle märgistusele või 
omaniku käsiraamatusse lisada tekst 
,,ASENDUSMOOTOR“.”

Selgitus

Kuna enamikes vanemates sõidukites ei ole piisavalt ruumi, et mahutada III B nõuetele 
vastavaid sama võimsusega mootoreid, siis võimalus asendada vanematesse sõidukitesse 
sobinud III A-le eelnenud ja III A mootorid III A nõudmistele vastavate mootoritega lubab 
tööstusel liikuda edasi III A etapi puhtamate heitenormide poole. Mõnel üksikjuhul, seoses 
sõidukite gabariitide, teljekoormuse ja ehituspiirangutega, on ka III A etapi mootorite 
paigaldamise puhul vajalikud erandid. Tööstuse esindajad on nõus, et iga sellise erandi võib 
teha üksnes range kontrolli ja piirangute tingimustes ning seda üksikasjalikult põhjendades.

Muudatusettepanek 4
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt b
Direktiiv 97/68/EÜ
Artikkel 10 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kooskõlas XIII lisa punkti 1.2 sätetega 
kohaldatakse kohanduskava üksnes III A 
etapilt III B etapile ülemineku perioodil ja 
selle kehtivusaeg lõpeb 31. detsembril 
2013.”

(8) Kooskõlas XIII lisa punkti 1.2 sätetega 
kohaldatakse kohanduskava üksnes III A 
etapilt III B etapile ülemineku perioodil ja 
selle kehtivusaeg lõpeb 31. detsembril 
2013. Ühendkuningriigi raudteevõrgus 
töötatavatele veduritele kehtib 
kohanduskava erandina kuni 31. 
detsembrini 2015.”

Selgitus

Direktiivi praegusel kujul kavandatud nõuded ei arvesta ei Ühendkuningriigi raudteevõrgu 
gabariitide ning kaalu erisusest tulenevate piirangutega ega sellist tüüpi mootorite jaoks 
eksisteeriva väikese nišituruga. Antud olukord ohustab raudteevedude kasvu ja takistab 
vedude ümbersuunamist maanteedelt raudteele, mis on ELi transpordipoliitika üks 
prioriteete.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 97/68/EÜ
XIII lisa – 1. jagu – punkt 1.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.1. Välja arvatud III A etapilt III B etapile 
ülemineku periood, peab lõpptootja 
taotlema mis tahes tüübikinnitusasutuselt
luba, et osta kohanduskava alusel 
punktides 1.1.1 ja 1.1.2 nimetatud kogustes 
oma mootoritarnijatelt mootoreid, mis ei 
vasta sel ajahetkel kehtivatele, vaid 
vahetult eelneva etapi heitkoguste 
piirväärtustele.

1.1. Välja arvatud III A etapilt III B etapile 
ülemineku periood, peab lõpptootja 
taotlema luba ja saama selle ilma asjatute 
viivituseta mis tahes tüübikinnitusasutuselt, 
et osta kohanduskava alusel punktides 
1.1.1 ja 1.1.2 nimetatud kogustes oma 
mootoritarnijatelt mootoreid, mis ei vasta 
sel ajahetkel kehtivatele, vaid vahetult 
eelneva etapi heitkoguste piirväärtustele.

Muudatusettepanek 6
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Lisa
Direktiiv 97/68/EÜ
XIII lisa – 1. jagu – punkt 1.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.4 Vedurite käitamiseks kasutatavate 
mootorite puhul võib lõpptootja III A 
etapilt III b etapile ülemineku perioodil 
taotleda luba, et tema mootoritarnijad 
saaksid kohanduskava alusel turule viia 
maksimaalselt 12 vedurite käitamiseks 
ettenähtud mootorit.

1.4 Vedurite käitamiseks kasutatavate 
mootorite puhul võib lõpptootja III A 
etapilt III b etapile ülemineku perioodil 
taotleda luba, et tema mootoritarnijad 
saaksid kohanduskava alusel turule viia 
maksimaalselt 40 vedurite käitamiseks 
ettenähtud mootorit.

Selgitus

Vedurite tootjad ei konstrueeri ega ehita diiselmootoreid ise vaid ostavad need tarnijatelt. 
Praegu tarnijad kõikidele veduritüüpidele III B etapi nõuetele vastavaid mootoreid ei paku. 
Esialgu saavad III B etapi nõuetele vastavaid mootoreid suurima võimsusega vedurid. 
Mitmele teisele veduritüübile turul siiani mootoreid ei ole, samuti puudub veduritootjatel 
praeguseni piisav teave selleks, et olla valmis kohandama oma projekte võimalike uute 
mootoriskeemidega. Selline olukord jätkub ka pärast 2012. aastat. Kui mootoreid ei saa, pole 
tootjatel võimalik pakkuda vedureid, tekkiv olukord toob kaasa negatiivseid tagajärgi 
raudteeturu avamisele, veeremi asendamisele ja võib viia vedude ümbersuunamiseni 
raudteedelt maanteele. Käesolevas ettepanekus viib mootorite puudumine tõsiste tõrgeteni 
tellimuste voos ja ohustab nende keskmise suurusega tootjate majanduslikku elujõulisust, kes 
on niigi juba majanduskriisi tõttu tõsistes raskustes. Ühe niisuguse tootja tavaline aastane 
toodang on 50 kuni 100 vedurit. Vedurid müüakse äärmiselt killustatud turul, mis vastab 
paljudele eri vajadustele ja nõuetele. Kohanduskavas olev vedurite koguarv (40) annab 
tootjatele kaheaastases üleminekuperioodis (2012-2013) loodetavasti võimaluse jätkata 
erinevate vedurite tootmist ning rahuldada turunõudlust. Arvu 40 pakkusid algselt välja 
komisjoni abistava ekspertrühma (GEME) Prantsuse ja Suurbritannia esindajad.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa
Direktiiv 97/68/EÜ
XIII lisa – 1. jagu – punkt 1.7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.7. Selleks et tõendada mis tahes mootori 
kohta esitatud väite või sellele paigutatud 
märgise õigsust, mis kinnitab, et mootor on 
turule viidud kohanduskava alusel, esitab 

1.7. Selleks et kontrollida ja tõendada mis 
tahes mootori kohta esitatud väite või 
sellele paigutatud märgise õigsust, mis 
kinnitab, et mootor on turule viidud 
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lõpptootja kõikidele seda taotlevatele 
liikmesriikide tüübikinnitusasutustele kogu 
teabe, mida tüübikinnitusasutus vajalikuks 
peab.

kohanduskava alusel, esitab lõpptootja 
kõikidele seda taotlevatele liikmesriikide 
tüübikinnitusasutustele kogu teabe, mida 
tüübikinnitusasutus vajalikuks peab.
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