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KORTFATTAD MOTIVERING

Sammanfattning av kommissionens förslag

I direktiv 97/68/EG (mobila maskiner som inte är avsedda för transporter på väg) regleras 
största tillåtna utsläpp av koloxid, kolväten, kväveoxider och partiklar från dieselmotorer 
installerade i byggnads-, jordbruks- och skogsbruksmaskiner, rälsbussar och lokomotiv, fartyg 
för inre vattenvägar, motorer med konstant varvtal och små bensinmotorer som används i 
olika slags maskiner.

Befintliga gränsvärden (steg III A) kommer att successivt ersättas med de strängare gränserna 
i steg III B från och med den 1 januari 2011. Sådana motorer kunde börja typgodkännas den 
1 januari 2010. Ett stort antal maskintillverkare (omkring 1 500 företag i EU) påverkas.

Flexibilitetssystemet

Genom direktiv 2004/26/EG infördes det s.k. flexibilitetssystemet för att underlätta 
övergången mellan de olika utsläppsstegen. Tack vare flexibilitetssystemet får 
utrustningstillverkare mellan två på varandra följande utsläppssteg släppa ut ett begränsat 
antal mobila maskiner på marknaden som är utrustade med motorer som fortfarande uppfyller 
utsläppsgränserna i föregående steg. Flexibilitetssystemet gäller för motorer med 
kompressionständning (dieselmotorer) som används i byggnads-, jordbruks- och 
skogsbruksmaskiner samt generatorer och pumpar som använder motorer med konstant 
varvtal, men inte lokomotiv, rälsbussar och fartyg i inlandssjöfart. Enligt systemet får 
utrustningstillverkarna släppa ut på marknaden 1) för varje effektkategori ett begränsat antal 
maskiner som inte överstiger 20 % av utrustningstillverkarens årliga försäljning av maskiner 
eller 2) ett fast antal maskiner. Det andra alternativet är avsett för små företag som tillverkar 
små volymer av motorer.

Ekonomiska aspekter och konkurrenskraft

Tillverkarnas kostnader för att följa de nya utsläppskraven är höga. Kostnaderna omfattar 
bl.a. forskning och utveckling, omkonstruktion, anordningar för efterbehandling samt 
dokumentation och märkning. Dessutom har EU:s industri inom denna sektor drabbats 
oväntat hårt av den globala ekonomiska och finansiella krisen, framför allt industrin för 
byggnadsutrustning och jordbruksmaskiner. Den kraftiga försäljningsnedgången (en 
minskning med 42 % 2009) har lett till stora minskningar i inkomster och tillgängligt kapital 
för att finansiera den FoU som krävs för att få fram maskiner med motorer som uppfyller 
steg III B i alla effektkategorier och tillämpningar inom tidsfristerna i direktiv 97/68/EG. 
Denna situation drabbar särskilt mindre utrustningstillverkare.

Vad gäller rälsbussar och lokomotiv kunde kommissionen, efter samråd med experter, 
konstatera att vissa motortillverkare hade gjort framsteg med att ta fram motorer som 
uppfyller kraven i steg III B för lokomotiv, medan utrustningstillverkarna inte kommer att 
vara helt redo att släppa ut lokomotiv med motorer som uppfyller kraven i steg III B på 
marknaden den 1 januari 2012 enligt tidsfristen i direktiv 97/68/EG. Direktivet föreskriver 
inte ett steg III B för fartyg i inlandssjöfart, och därför behöver flexibilitetssystemet inte 
tillämpas på sådana fartyg.
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På världsmarknaden är det bara EU, Förenta staterna, Kanada och i mindre grad Japan som 
har liknande ambitioner när det gäller lagstiftning om utsläpp från motorer för mobila 
maskiner som inte är avsedda för transporter på väg. Förutom EU har även Förenta staterna 
och Kanada infört flexibilitetsåtgärder, och de anses ge tillverkare större flexibilitet än 
EU:s nuvarande system.

I andra viktiga geografiska områden, såsom Kina, Indien, Ryssland och Latinamerika, 
tillämpas inte dessa krav. Detta innebär att EU-baserade tillverkare av mobila maskiner som 
inte är avsedda för transporter på väg utsätts för illojal konkurrens från tillverkare i 
tredjeländer, eftersom kontrollåtgärder för import av maskiner till EU inte fungerar på ett 
effektivt sätt.

Miljöaspekter

Sektorns största bidrag till luftföroreningar är partikel- och kväveoxidutsläpp. Enligt 
kommissionens konsekvensbedömning uppgår de uppskattade PM10-utsläppen från sektorn i 
EU27 till 7 % jämfört med 13 % för vägtransporter. När det gäller kväveoxidutsläpp står 
sektorn för 16 % av EU27:s totala kväveoxidutsläpp, medan vägtransportsektorn står för 
42 %.

De totala utsläppen från motorer med kompressionständning (dieselmotorer) i mobila 
maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg skulle öka med omkring 
0,3 % under det första året som den föreslagna flexibiliteten på 50 % tillämpas, jämfört med 
det gällande systemet med 20 %. Det bör noteras att ändringsförslaget endast föreskriver en 
längre övergångsperiod innan de nya strängare utsläppsgränserna börjar tillämpas. Själva 
gränsvärdena förblir oförändrade. Slutligen bör man beakta att utsläppen har minskat till följd 
av den kraftiga försäljningsnedgången i samband med den ekonomiska krisen.

Kommissionen föreslår därför följande:

1) Andelen motorer som används i markbaserade maskiner och släpps ut på marknaden 
enligt flexibilitetssystemet i varje motorkategori ökar från 20 % till 50 % av 
utrustningstillverkarens årsförsäljning av utrustning, medan det största antalet motorer 
som får släppas ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet anpassas, som ett alternativ, 
under tiden mellan utsläppssteg III A och steg III B.

2) Motorer som används för framdrivning av rälsbussar och lokomotiv får ingå i 
flexibilitetssystemet.

3) Åtgärderna upphör att gälla den 31 december 2013.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden anser att man måste säkra såväl industrins utveckling och konkurrenskraft som 
miljöskyddet. Mot bakgrund av detta anser föredraganden att det framlagda ändringsförslaget 
till direktiv 97/68/EG är ett väl avvägt förslag som syftar till att, i ett optimalt läge, begränsa 
följderna av den rådande ekonomiska krisen, så att motor- och maskintillverkare ska kunna 
behålla sin konkurrenskraft och sysselsättningsnivå, samtidigt som man i så hög grad som 
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möjligt begränsar de negativa miljöeffekterna av att ersättningen av ett begränsat antal 
befintliga motorer som ännu inte uppfyller de nya striktare utsläppsgränserna senareläggs.

Samtidigt vill föredraganden fästa uppmärksamheten på frågan om sund konkurrens på 
världsmarknaden och förbudet mot import till EU av icke miljövänliga maskiner. I detta 
avseende bör kommissionen uppmanas att informera om hur den avser att säkra efterlevnaden 
bland tillverkare utanför EU av EU:s krav för utsläpp från motorer som är monterade i mobila 
maskiner som inte är avsedda för transporter på väg.

******

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

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 
bör därför vara begränsade till övergången 
från steg III A till steg III B och upphöra 
att gälla senast den 31 december 2013.

(7) De åtgärder som föreskrivs i detta 
direktiv återspeglar tillfälliga svårigheter 
som tillverkningsindustrin drabbats av. De 
bör därför vara begränsade till övergången 
från steg III A till steg III B och upphöra 
att gälla senast den 31 december 2013.
Med hänsyn till särdragen hos det 
brittiska nätet och den extra tid och 
kostnad som krävs för att ta fram 
steg III B-lösningar bör sista datum för 
Förenade kungariket vara 
den 31 december 2015.

Motivering

Kraven i direktivet beaktar, i den nuvarande lydelsen, vare sig de restriktioner som det 
brittiska järnvägsnätets särskilda spårvidd och viktbegränsningar innebär eller de 
restriktioner som är följden av att marknaden för denna sorts motorer är en liten 
nischmarknad. Detta riskerar att bromsa upp ökningen av godstransporter på järnväg och 
hindra trafikomställningen från väg till järnväg, vilken är en av prioriteringarna för 
EU:s transportpolitik.
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Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led -aa (nytt) 
Direktiv 97/68/EG
Artikel 10 – punkt 1a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-aa) I punkt 1a ska andra stycket utgå.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led -aa (nytt) 
Direktiv 97/68/EG
Artikel 10 – punkterna 1b, 1c och 1d (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-aa) Följande punkter ska läggas till:
”1b. En ersättningsmotor som ska 
installeras i en rälsbuss, ett tågsätt eller 
ett lokomotiv som ursprungligen utrustats 
med en motor som inte uppfyller 
gränsvärdena enligt steg III A eller som 
bara uppfyller gränsvärdena enligt 
steg III A ska minst uppfylla de 
gränsvärden som fastställs i steg III A. 
Artikel 9.3g, 9.3i och 9.4a ska inte 
tillämpas på sådana motorer.
1c. Medlemsstaterna kan genom en 
avvikelse tillåta produktion och montering 
av ersättningsmotorer som inte uppfyller 
kraven i steg III A i följande fall:
i) Vid modernisering eller ombyggnad av 
en befintlig rälsbuss eller ett befintligt 
tågsätt eller lokomotiv, om tillämpningen 
av kraven i steg III A skulle medföra stora 
tekniska svårigheter avseende spårvidd, 
axellast, kaross- och chassiutformning 
eller motorkontrollsystem för 
multipeldrift, och därmed hota projektets 
lönsamhet.
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ii) Efter att en rälsbuss, ett tågsätt eller ett 
lokomotiv har varit inblandat i en olycka 
eller fått motorhaveri, och tillämpningen 
av kraven i steg III A skulle medföra stora 
tekniska svårigheter och därmed försvåra 
en kostnadseffektiv reparation av den 
skadade rälsbussen, tågsättet eller 
lokomotivet.
Artikel 9.3g, 9.3i och 9.4a ska inte 
tillämpas på dessa motorer.
I de fall då en avvikelse beviljas ska den 
medlemsstat som beviljar avvikelsen inom 
sex månader tillhandahålla 
kommissionen och 
godkännandemyndigheterna i de andra 
medlemsstaterna en handling, både i 
pappersform och elektroniskt format, av 
vilken följande framgår:
– avvikelsens särskilda referensnummer 
enligt märkplåten på alla motorer som 
avses,
– typ av avvikelse, inbegripet en 
beskrivning av utsläppsnivåer jämfört 
med tröskelvärdena i steg III A och 
detaljerad information om de alternativa 
bestämmelser som ska tillämpas,
– en detaljerad motivering för beviljandet 
av avvikelsen med en specificering av de 
viktigaste tekniska svårigheterna och de 
ekonomiska och miljömässiga 
konsekvenserna av dessa, samt en 
beskrivning av försöken att anpassa 
utformningen för att närma sig kraven i 
steg III A och, vid behov, av övriga 
åtgärder för utveckling och användning 
av rullande materiel, 
– antalet motorer som är föremål för 
avvikelsen,
– information om tillverkaren samt 
motortyp och serienummer för de motorer 
som är föremål för avvikelsen,
– serienummer för de järnvägsfordon som 
motorn ska monteras i, samt deras 
användningsområde,
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– övrig information som bidrar till att 
motivera begäran om avvikelse.
1d. För motorer som släpps ut på 
marknaden enligt punkterna 1a, 1b och 
1c ska texten ”ERSÄTTNINGSMOTOR” 
anbringas på en märkplåt på motorn eller 
införas i ägarens handbok.”

Motivering

Eftersom motorutrymmet i de flesta äldre fordon inte är tillräckligt stort för att rymma en 
motor med samma effekt som uppfyller steg III B, måste motorer i äldre fordon som är från 
tiden före steg III A och motorer som uppfyller steg III A kunna ersättas med motorer som 
uppfyller steg III A så att industrin kan övergå till de renare utsläppsnormerna i steg III A. 
I ett begränsat antal fall kommer avvikelser från införandet av steg III A även att krävas på 
grund av fordonets spårvidd, axellast och begränsningar till följd av utformningen. Industrin 
instämmer i att sådana avvikelser endast ska göras under sträng kontroll och med strikta 
begränsningar samt med detaljerade motiveringar.

Ändringsförslag 4

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 och upphöra att 
gälla den 31 december 2013. Undantag 
görs för lokomotiv som kan användas på 
det brittiska järnvägsnätet, för vilka 
flexibilitetssystemet ska upphöra att gälla 
den 31 december 2015.”

Motivering

Kraven i direktivet beaktar, i den nuvarande lydelsen, vare sig de restriktioner som det 
brittiska järnvägsnätets särskilda spårvidd och viktbegränsningar innebär eller de 
restriktioner som är följden av att marknaden för denna sorts motorer är en liten 
nischmarknad. Detta riskerar att bromsa upp ökningen av godstransporter på järnväg och 
hindra trafikomställningen från väg till järnväg, vilken är en av prioriteringarna för 
EU:s transportpolitik.
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Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga
Direktiv 97/68/EG
Bilaga XIII – avsnitt 1 – punkt 1.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.1. Med undantag för övergångsperioden 
mellan steg III A och steg III B ska en 
utrustningstillverkare som vill utnyttja 
flexibilitetssystemet begära tillstånd från 
någon godkännandemyndighet att från sina 
motorleverantörer köpa de antal motorer 
som beskrivs i avsnitten 1.1.1 och 1.1.2 
och som inte uppfyller nuvarande 
utsläppsgränsvärden men är godkända 
enligt närmast föregående steg av 
utsläppsgränsvärden.

1.1. Med undantag för övergångsperioden 
mellan steg III A och steg III B ska en 
utrustningstillverkare som vill utnyttja 
flexibilitetssystemet begära och utan 
onödigt dröjsmål erhålla tillstånd från 
någon godkännandemyndighet att från sina 
motorleverantörer köpa de antal motorer 
som beskrivs i avsnitten 1.1.1 och 1.1.2 
och som inte uppfyller nuvarande 
utsläppsgränsvärden men är godkända 
enligt närmast föregående steg av 
utsläppsgränsvärden.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga 
Direktiv 97/68/EG
Bilaga XIII – avsnitt 1 – punkt 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.

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 
fyrtio motorer för framdrivning av 
lokomotiv på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet.
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Motivering

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 
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).

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga 
Direktiv 97/68/EG
Bilaga XIII – avsnitt 1 – punkt 1.7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.7. Utrustningstillverkaren ska förse alla 
typgodkännandemyndigheter i 
medlemsstaterna som begär det med alla 
upplysningar som 
typgodkännandemyndigheten begär för att 
bekräfta att varje motor som påstås vara 
utsläppt eller är märkt som utsläppt på 
marknaden enligt ett flexibilitetssystem 
verkligen är det.

1.7. Utrustningstillverkaren ska förse alla 
typgodkännandemyndigheter i 
medlemsstaterna som begär det med alla 
upplysningar som 
typgodkännandemyndigheten begär för att 
verifiera och bekräfta att varje motor som 
påstås vara utsläppt eller är märkt som 
utsläppt på marknaden enligt ett 
flexibilitetssystem verkligen är det.
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