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LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotuksen pääkohdat

Direktiivillä 97/68/EY (liikkuvia työkoneita koskeva direktiivi) säädetään rakennus-, 
maatalous- ja metsäkoneisiin, moottorivaunuihin ja vetureihin tai sisävesialuksiin 
asennettujen dieselmoottoreiden, vakionopeusmoottoreiden ja erityyppisissä koneissa 
käytettävien bensiinimoottoreiden pakokaasupäästöihin sisältyvien hiilimonoksidin (CO), 
hiilivetyjen (HC), typen oksidien (NOx) ja hiukkasten enimmäismääristä.

Tällä hetkellä voimassa olevat raja-arvot (vaihe III A) korvataan tiukemmilla vaiheen III B 
raja-arvoilla asteittain 1. tammikuuta 2011 alkaen. Näiden moottoreiden 
tyyppihyväksyntäkausi alkoi 1. tammikuuta 2010. Vaikutukset kohdistuvat hyvin 
moninaiseen koneiden tuotantoon (noin 1 500:aan EU:ssa toimivaan yritykseen).

Joustojärjestelmä
Direktiivillä 2004/26/EY otettiin käyttöön niin kutsuttu joustojärjestelmä helpottamaan 
siirtymistä päästövaiheesta toiseen. Joustojärjestelmän ansiosta alkuperäiset laitevalmistajat 
voivat pakokaasupäästöjen raja-arvojen kahden peräkkäisen vaiheen välisenä aikana saattaa 
markkinoille rajatun määrän sellaisia liikkuvia työkoneita, joihin asennetut moottorit ovat 
vielä edellisessä vaiheessa pakokaasupäästöjen raja-arvoille asetettujen vaatimusten mukaisia. 
Joustojärjestelmää sovelletaan rakennus-, maatalous- ja metsäkoneissa käytettäviin 
puristussytytysmoottoreihin (diesel), vakionopeusmoottoreita käyttäviin generaattoreihin ja 
pumppuihin mutta ei vetureihin, moottorivaunuihin eikä sisävesialuksiin. Sen ansiosta 
alkuperäiset laitevalmistajat voivat saattaa markkinoille koneita joko 1) kussakin moottorin 
teholuokassa rajoitetun määrän eli enintään 20 prosenttia asianomaisen laitevalmistajan 
koneiden vuosimyynnistä tai 2) kiinteän määrän. Jälkimmäinen vaihtoehto on tarkoitettu 
pienille yrityksille, jotka tuottavat moottoreita pieniä määriä.

Taloudelliset näkökohdat ja kilpailukyky
Mukautuminen uusiin päästörajoihin aiheuttaa valmistajille huomattavat kustannukset. Niihin 
kuuluvat tutkimus- ja kehittämiskustannukset, laitteiden uudelleensuunnittelusta aiheutuvat
kustannukset, jälkikäsittelylaitteiden kustannukset, dokumentointi- ja merkintäkustannukset 
jne. Lisäksi maailmanlaajuinen talous- ja finanssikriisi on koetellut suurinta osaa unionissa 
tapahtuvasta liikkuvien työkoneiden tuotannosta ennakoimattomalla ja ankaralla tavalla. 
Vaikutus on kohdistunut erityisesti rakennus- ja maatalouskoneisiin. Myynnin huomattava 
lasku (42 prosenttiyksiköllä vuonna 2009) on vähentänyt suuresti tuloja sekä käytettävissä 
olevaa pääomaa, jolla olisi voitu rahoittaa tarpeellista teknistä tutkimus- ja kehitystyötä 
koneiden varustamiseksi vaiheen III B vaatimusten mukaisilla moottoreilla kaikissa 
teholuokissa ja sovelluksissa direktiivin 97/68/EY mukaisessa määräajassa. Nämä olosuhteet 
vaikuttavat etenkin pienempiin alkuperäisiin laitevalmistajiin.

Moottorivaunujen ja vetureiden osalta komissio totesi asiantuntijoita kuultuaan, että osa 
moottorivalmistajista on onnistunut kehittämään vetureita varten vaiheen III B vaatimusten 
mukaisia moottoreita, kun taas alkuperäiset laitevalmistajat eivät ole täysin valmiita 
saattamaan markkinoille vaiheeseen III B sopivia vetureita vielä 1. tammikuuta 2012 alkaen 
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kuten direktiivissä 97/68/EY säädetään. Tässä direktiivissä ei säädetä vaiheeseen III B 
sopivista sisävesialuksista, minkä vuoksi niihin ei ole tarpeen soveltaa joustojärjestelmää.
Maailmassa ainoastaan EU:lla, Yhdysvalloilla, Kanadalla ja jossain määrin Japanilla on 
vastaavia liikkuvien työkoneiden moottorien päästöjä koskevia sääntelytavoitteita. EU:n 
lisäksi joustojärjestelmiä on otettu käyttöön Yhdysvalloissa ja Kanadassa ja niiden oletetaan 
tarjoavan valmistajille enemmän joustovaraa EU:ssa nykyisin käytössä olevaan järjestelmään 
verrattuna.

Tällaisia vaatimuksia ei ole asetettu muilla maantieteellisesti merkittävillä alueilla, kuten 
Kiinassa, Intiassa, Venäjällä tai Latinalaisessa Amerikassa. Näin ollen EU:n liikkuvien 
työkoneiden tuottajat joutuvat epäoikeudenmukaiseen kilpailuasemaan kolmansien maiden 
tuottajien kanssa, koska Euroopan unioniin kohdistuvan koneiden tuonnin valvontatoimet 
eivät ole tehokkaita. 

Ympäristönäkökohdat
Alan aiheuttamista päästöistä hiukkaspäästöt ja typen oksidipäästöt aiheuttavat eniten ilman 
pilaantumista. Komission vaikutustenarvioinnin mukaan liikkuvien työkoneiden arvioitujen 
PM10-hiukkaspäästöjen osuus on 27 EU-maassa seitsemän prosenttia verrattuna tieliikenteen 
13 prosenttiin. Liikkuvat työkoneet tuottavat 16 prosenttia kaikista 27 EU-maan typen 
oksidipäästöistä, kun taas tieliikenteen osuus näistä päästöistä on 42 prosenttia.

Liikkuvien työkoneiden puristussytytysmoottorien (diesel) päästöt kasvaisivat ehdotetun 
50 prosentin joustovaran vuoksi ensimmäisenä vuonna 0,3 prosenttia nykyisen 20 prosentin 
järjestelmän aiheuttamiin päästöihin verrattuna. Huomattakoon, että tarkistuksessa 
edellytetään ainoastaan uusien tiukempien päästörajojen pitempää käyttöönottoaikaa. Näiden 
raja-arvojen taso säilyy muuttumattomana. On myös otettava huomioon, että päästöt ovat 
vähentyneet talouskriisin aiheuttaman huomattavan myynnin vähenemisen vuoksi.

Komissio ehdottaa näin ollen seuraavaa:
1) Kasvatetaan maalla käytettävien koneiden sovelluksissa käytettävien, joustojärjestelmän 

mukaisesti markkinoille saatettavien moottoreiden prosenttiosuutta tai lukumäärää 
kussakin moottoriluokassa 20 prosentista 50 prosenttiin alkuperäisen laitevalmistajan 
vuotuisesta laitemyynnistä ja mahdollisesti mukautetaan markkinoille joustojärjestelmän 
puitteissa päästövaiheiden III A ja III B välisenä aikana saatettavien moottoreiden 
enimmäismäärää.

2) Sisällytetään moottorivaunujen ja vetureiden käyttövoimana käytettävät moottorit 
joustojärjestelmään.

3) Kyseisten toimenpiteiden voimassaolo päättyy 31. joulukuuta 2013.

Esittelijän kanta
Esittelijän mielestä on tarpeen varmistaa yhtäältä alan kehitys ja kilpailukyky ja toisaalta 
ympäristönsuojelu. Tässä mielessä esittelijä katsoo, että ehdotus direktiivin 97/68/EY 
muuttamiseksi on tasapainoinen ehdotus, jolla pyritään lieventämään parhaalla mahdollisella 
tavalla tämänhetkisen talouskriisin vaikutuksia kone- ja laitevalmistajille, jotta säilytetään 
kilpailukyky ja työpaikat ja vältetään samalla mahdollisimman pitkälle ympäristöhaittoja, 



AD\854727FI.doc 5/11 PE450.581v02-00

FI

joita aiheutuu, kun korvataan rajallinen määrä sellaisia tällä hetkellä käytössä olevia koneita, 
jotka eivät vielä täytä uusia tiukempia päästörajoja.

Samalla esittelijä haluaa kiinnittää huomiota oikeudenmukaiseen kilpailuun 
maailmanmarkkinoilla ja ympäristöä saastuttavien koneiden EU:hun tuonnin kieltämiseen. 
Tässä yhteydessä komissiota olisi kehotettava toimittamaan tietoja siitä, miten se aikoo 
varmistaa, että EU:n ulkopuoliset tuottajat noudattavat liikkuvien työkoneiden moottorien 
päästöjä koskevia EU:n sääntöjä.

TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tässä direktiivissä säädettyjen 
toimenpiteiden yhteydessä on otettu 
huomioon teollisuudenalaa tilapäisesti 
koettelevat ongelmat. Toimenpiteet olisi 
sen vuoksi rajoitettava vaiheiden III A ja 
III B väliseen siirtymäaikaan, ja niiden 
voimassaolon olisi päätyttävä viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2013.

(7) Tässä direktiivissä säädettyjen 
toimenpiteiden yhteydessä on otettu 
huomioon teollisuudenalaa tilapäisesti 
koettelevat ongelmat. Toimenpiteet olisi 
sen vuoksi rajoitettava vaiheiden III A ja 
III B väliseen siirtymäaikaan, ja niiden 
voimassaolon olisi päätyttävä viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2013. Kun otetaan 
huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan 
rautatieverkon erityispiirteet ja vaiheen 
III B ratkaisujen kehittämiseen tarvittava 
lisäaika ja -kustannukset, voimassaolon 
olisi päätyttävä Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa 31 päivänä joulukuuta 
2015.

Perustelu

Direktiivin vaatimuksissa ei tässä luonnostellussa muodossa oteta huomioon Yhdistyneen 
kuningaskunnan rautatieverkon raideväliä ja painoa koskevia erityispiirteitä eikä tämän 
tyyppisten moottoreiden pienten ja suppeiden markkinoiden tuomia rajoitteita. Tämä uhkaa 
heikentää junarahdin kasvua ja estää siirtymisen tieliikenteestä junaliikenteeseen, mikä on 
yksi EU:n liikennepolitiikan ensisijaisia tavoitteita.

Tarkistus 2
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Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 97/68/EY
10 artikla – 1 a kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

-a a) Poistetaan 1 a kohdan toinen 
alakohta.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 97/68/EY
10 artikla – 1 b, 1 c ja 1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a a) Lisätään kohdat seuraavasti:
"1 b. Jos moottorivaunu, juna tai veturi 
on alun perin varustettu moottorilla, joka 
ei ole vaiheen III A päästörajojen 
mukainen tai on pelkästään vaiheen III A 
rajojen mukainen, siihen asennettavan 
vaihtomoottorin on täytettävä vähintään 
vaiheessa III A määritetyt päästörajat. 
Tällaisiin moottoreihin ei sovelleta 
9 artiklan 3 kohdan g ja i alakohtaa eikä 
4 kohdan a alakohtaa.
1 c. Jäsenvaltiot voivat seuraavissa 
tapauksissa poikkeuksellisesti antaa luvan 
valmistaa ja asentaa vaihtomoottoreita, 
jotka eivät ole vaiheen III A vaatimusten 
mukaisia:
i) uusittaessa tai ajanmukaistettaessa 
nykyisiä moottorivaunuja, junia tai 
vetureita, kun vaiheen III A vaatimusten 
soveltaminen aiheuttaisi huomattavia 
teknisiä ongelmia raideleveyden, 
akselipainon, korin/rungon suunnittelun 
tai moottori(e)n monitoimintaisten 
valvontajärjestelmien osalta ja vaarantaisi 
siten hankkeen kannattavuuden;
ii) moottorivaunu-, juna- tai 
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veturionnettomuuden tai tuhoisan 
moottori(e)n rikkoontumisen sattuessa, 
jos vaiheen III A vaatimusten 
soveltaminen aiheuttaisi huomattavia 
teknisiä ongelmia ja siten vaarantaisi 
vahingoittuneen moottorivaunun, junan 
tai veturin korjaamisen kohtuullisin 
kustannuksin.
Tällaisiin moottoreihin ei sovelleta 
9 artiklan 3 kohdan g ja i alakohtaa eikä 
4 kohdan a alakohtaa.
Jos poikkeus myönnetään, poikkeuksen 
myöntävän jäsenvaltion on kuuden 
kuukauden kuluessa toimitettava 
komissiolle ja muiden jäsenvaltioiden 
hyväksyntäviranomaisille sekä painetussa 
että sähköisessä muodossa asiakirja, josta 
käyvät ilmi seuraavat seikat:
– poikkeuksen yksilöllinen viitenumero, 
joka ilmenee kuhunkin moottoriin 
kiinnitetystä, kyseiseen moottoriin 
viittaavasta merkinnästä,
– poikkeuksen luonne, mukaan lukien 
päästörajojen kuvaus verrattuna vaiheen 
III A raja-arvoihin ja sovellettavien 
vaihtoehtoisten säännösten 
yksityiskohtainen kuvaus,
– yksityiskohtainen perustelu poikkeuksen 
myöntämiselle, mukaan luettuina 
tärkeimmät tekniset ongelmat ja niiden 
taloudelliset vaikutukset ja 
ympäristövaikutukset, ja kuvaus 
suunnittelutoimista vaiheen III A 
vaatimusten täyttämiseksi sekä 
tarvittaessa muista kaluston kehittämiseen 
ja käyttöön liittyvistä toimista,
– poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvien 
moottorien lukumäärä,
– yksityiskohtaiset tiedot valmistajasta ja 
poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvien 
moottorien tyypeistä ja sarjanumeroista,
– yksityiskohtaiset tiedot raideliikenteen 
kulkuneuvojen sarjoista, joihin moottorit 
asennetaan, sekä niiden käyttöalueista,
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– mahdolliset muut seikat, joilla 
poikkeuspyyntöä voidaan perustella.
1 d. Teksti "VAIHTOMOOTTORI" on 
liitettävä 1 a, 1 b ja 1 c kohdan mukaisesti 
markkinoille saatettuihin moottoreihin 
kiinnitettävään merkintään tai 
sisällytettävä omistajan käyttöoppaaseen."

Perustelu

Useimmissa vanhoissa ajoneuvoissa ei ole riittävästi tilaa asentaa vastaavan tehoista vaiheen 
III B mukaista moottoria, minkä vuoksi mahdollisuus korvata vanhoihin ajoneuvoihin 
asennetut vaihetta III A edeltävät ja vaiheen III A moottorit vaiheen III A mukaisilla 
moottoreilla tarjoaa alalle tilaisuuden siirtyä puhtaampiin vaiheen III A päästönormeihin. 
Vaiheen III A mukaisten moottorien asentamista koskevat poikkeukset ovat tarpeen hyvin 
harvoissa tapauksissa ajoneuvon raideleveyden, akselipainon ja suunnittelusta johtuvien 
rajoitusten vuoksi. Ala katsoo, että tällaisia poikkeuksia saa tehdä ainoastaan tiukan 
valvonnan ja rajoitusten perusteella sekä esittämällä yksityiskohtaiset perustelut.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – b alakohta 
Direktiivi 97/68/EY
10 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8) Joustojärjestelmää sovelletaan 
liitteessä XIII olevan 1.2 jakson mukaisesti 
ja ainoastaan vaiheiden III A ja III B 
väliseen siirtymäaikaan, ja sen voimassaolo 
päättyy 31 päivänä joulukuuta 2013.

8) Joustojärjestelmää sovelletaan 
liitteessä XIII olevan 1.2 jakson mukaisesti 
ja ainoastaan vaiheiden III A ja III B 
väliseen siirtymäaikaan, ja sen voimassaolo 
päättyy 31 päivänä joulukuuta 2013.
Yhdistyneen kuningaskunnan 
rautatieverkossa toimiviin vetureihin 
sovellettavan joustojärjestelmän 
voimassaolo päättyy 31 päivänä 
joulukuuta 2015.

Perustelu

Direktiivin vaatimuksissa ei tässä luonnostellussa muodossa oteta huomioon Yhdistyneen 
kuningaskunnan rautatieverkon raideväliä ja painoa koskevia erityispiirteitä eikä tämän 
tyyppisten moottoreiden pienten ja suppeiden markkinoiden tuomia rajoitteita. Tämä uhkaa 
heikentää junarahdin kasvua ja estää siirtymisen tieliikenteestä junaliikenteeseen, mikä on 
yksi EU:n liikennepolitiikan ensisijaisia tavoitteita.
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Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite 
Direktiivi 97/68/EY
Liite XIII – 1 jakso – 1.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1.1. 1.1. Vaiheen III A ja vaiheen III B 
välistä siirtymäaikaa lukuun ottamatta 
alkuperäisen laitevalmistajan, joka haluaa 
käyttää joustojärjestelmää, on pyydettävä 
hyväksyntäviranomaiselta lupa saada ostaa 
kahden päästövaiheen välisenä aikana 
moottoritoimittajiltaan 1.1.1 ja 
1.1.2 kohdassa kuvatut määrät moottoreita, 
jotka eivät vastaa sen hetkisiä päästöjen 
raja-arvoja mutta on hyväksytty lähimpään 
aikaisempaan päätösrajojen vaiheeseen. 
Hyväksyntäviranomaisen on myönnettävä 
tämä lupa ilman tarpeettomia viivytyksiä.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite 
Direktiivi 97/68/EY
Liite XIII – 1 jakso – 1.4 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.4 Vetureiden käyttövoimana käytettävien 
moottoreiden osalta alkuperäinen 
laitevalmistaja voi vaiheen III A ja vaiheen 
III B välisenä siirtymäaikana halutessaan 
hakea moottorivalmistajilleen lupaa saattaa 
markkinoille joustojärjestelmän puitteissa 
enintään 12 moottoria veturin 
käyttövoimana käytettäväksi.

Vetureiden käyttövoimana käytettävien 
moottoreiden osalta alkuperäinen 
laitevalmistaja voi vaiheen III A ja vaiheen 
III B välisenä siirtymäaikana halutessaan 
hakea moottorivalmistajilleen lupaa saattaa 
markkinoille joustojärjestelmän puitteissa 
enintään 40 moottoria veturin 
käyttövoimana käytettäväksi.

Perustelu

Locomotive manufacturers do not design and built diesel engines themselves but buy them 
from suppliers. Currently however suppliers do not offer IIIB compliant engines for the entire 
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range of locomotive types. IIIB compliant engines only start to become available for the 
highest power segment. However, no engines are yet on the market for various other types of 
locomotives, and information is still insufficient for the locomotive manufacturers to be able 
to adapt their design to potentially new engines layouts. This situation will persist beyond 
2012. Without available engines, manufacturers cannot offer locomotives, which would have 
negative consequences for rail market opening, the replacement of rolling stock and could 
lead to a modal shift from rail to road. Under the current proposal the unavailability of 
engines will lead to a serious disruption of the flow of orders and put at risk the economic 
viability of these medium size manufacturers that have already been severely hit by the 
economic crisis. The typical yearly production of one of these manufacturers would be in the 
range of 50 to 100 locomotives. These locomotives are sold to a highly fragmented market, 
answering to many different needs and requests. A number of 40 locomotives in total in the 
flexibility scheme, for the two years duration of the transition period (2012-2013) would 
hopefully allow the manufacturers to continue production of their diverse portfolio of 
locomotives and to satisfy market demand. The number of 40 was originally proposed by the 
French and the British representatives in the Commission’s supporting group of experts 
(GEME).

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Liite
Direktiivi 97/68/EY
Liite XIII – 1 jakso – 1.7 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.7. 1.7. Alkuperäisen laitevalmistajan on 
toimitettava jäsenvaltioiden erilaisille 
tyyppihyväksyntäviranomaisille pyynnöstä 
kaikki tiedot, joita 
tyyppihyväksyntäviranomainen tarvitsee 
vahvistaakseen, että kaikkien sellaisten 
moottoreiden osalta, jotka on ilmoitettu tai 
merkitty saatetuiksi markkinoille 
joustojärjestelmän puitteissa, asianomainen 
ilmoitus tai merkintä on tehty 
asianmukaisesti."

1.7. Alkuperäisen laitevalmistajan on 
toimitettava jäsenvaltioiden erilaisille 
tyyppihyväksyntäviranomaisille pyynnöstä 
kaikki tiedot, joita 
tyyppihyväksyntäviranomainen tarvitsee 
vahvistaakseen ja todetakseen, että 
kaikkien sellaisten moottoreiden osalta, 
jotka on ilmoitettu tai merkitty saatetuiksi 
markkinoille joustojärjestelmän puitteissa, 
asianomainen ilmoitus tai merkintä on 
tehty asianmukaisesti."
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