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KORT BEGRUNDELSE

Resumé af Kommissionens forslag

Direktiv 97/68/EF om mobile ikke-vejgående maskiner fastsætter bestemmelserne for de 
maksimale udstødningsemissioner af kulmonoxid (CO), kulbrinter (HC), kvælstofoxider 
(NOx) og partikler fra dieselmotorer i bygge- og anlægsmaskiner, landbrugs- og 
skovbrugsmaskiner, motorvogne og lokomotiver, fartøjer til sejlads på indre vandveje samt 
motorer, der kører med én konstant hastighed, og små benzinmotorer, der bruges i forskellige 
typer maskiner.

De gældende grænseværdier (trin III A) vil fra den 1. januar 2011 gradvist blive erstattet med 
de strengere trin III B-grænseværdier. Typegodkendelsesperioden for disse motorer begyndte 
den 1. januar 2010. En lang række forskellige virksomheder i maskinfremstillingsindustrien 
(ca. 1 500 virksomheder i EU) påvirkes.

Fleksibilitetsordning

Direktiv 2004/26/EF indførte den såkaldte fleksibilitetsordning for at lette overgangen mellem 
de forskellige trin for emissionsgrænser. I medfør af fleksibilitetsordningen kan fabrikanterne 
af oprindeligt materiel i perioden mellem to på hinanden følgende trin for 
udstødningsemissionsgrænseværdier markedsføre et begrænset antal mobile ikke-vejgående 
maskiner med motorer, der kun er i overensstemmelse med det forudgående trin for 
udstødningsemissionsgrænseværdier. Fleksibilitetsordningen finder anvendelse på 
(diesel)motorer med kompressionstænding, der anvendes i bygge- og anlægsmateriel, 
landbrugs- og skovbrugsmaskiner, generatorsæt og pumper med motorer, der kører med én 
konstant hastighed, men ikke på lokomotiver, motorvogne og fartøjer til sejlads på indre 
vandveje. Den tillader fabrikanterne af oprindeligt materiel at markedsføre enten 1) et 
begrænset antal maskiner, der ikke overstiger 20 % af fabrikantens årlige salg af maskiner for 
hver motoreffektkategori, eller 2) et fast antal maskiner, der er fastsat i direktivet. Sidstnævnte 
mulighed er for små virksomheder, der fremstiller et begrænset antal motorer.

Økonomiske aspekter og konkurrenceevne

Producenternes overholdelsesomkostninger som følge af de nye grænseværdier for emissioner 
er betragtelige. Der er f.eks. tale om omkostninger til forskning og udvikling, tilpasning af 
udstyrets udformning, efterbehandling af anordninger, dokumentation og mærkning osv. 
Desuden har EU-producenterne af mobile ikke-vejgående maskiner været uventet hårdt ramt 
af den verdensomspændende finansielle og økonomiske krise. Navnlig bygge- og 
anlægsmateriel og landbrugsmaskiner er hårdt ramt. En betragtelig nedgang i salget (med 42 
% i 2009) har forårsaget store fald i indtægterne og den kapital, som er til rådighed til 
finansiering af den nødvendige forskning i og udvikling af maskiner med motorer, der er i 
overensstemmelse med trin III B, i alle effektkategorier og til alle anvendelsesformål inden 
for de frister, direktiv 97/68/EF fastsætter. Disse forhold påvirker især små fabrikanter af 
oprindeligt materiel.

Med hensyn til motorvogne og lokomotiver konkluderede Kommissionen efter 
eksperthøringer, at nogle motorfabrikanter har gjort fremskridt med hensyn til at udvikle 
motorer til lokomotiver, der er i overensstemmelse med trin III B, mens fabrikanterne af 
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oprindeligt materiel endnu ikke vil være helt klar til at markedsføre lokomotiver, der er i 
overensstemmelse med trin III B, den 1. januar 2012 som fastsat i direktiv 97/68/EF. 
Direktivets trin III B omfatter ikke fartøjer til sejlads på indre vandveje, hvorfor 
fleksibilitetsordningen ikke behøver finde anvendelse på dem.

På verdensplan har kun EU, USA, Canada og i mindre grad Japan lignende ambitioner med 
hensyn til emissionsbegrænsende lovgivning for sektoren for de mobile ikke-vejgående 
maskiner. Ligesom EU har USA og Canada også indført fleksibilitetsforanstaltninger, og det 
antages, at de giver større fleksibilitet for fabrikanterne i forhold til det nuværende system i 
EU.

I andre store geografiske områder såsom Kina, Indien, Rusland og Latinamerika findes der 
ikke tilsvarende krav. EU-producenter af mobile ikke-vejgående maskiner må således kæmpe 
med unfair konkurrence fra producenter fra tredjelande, da foranstaltningerne til kontrol af 
maskiner, der importeres til Den Europæiske Union, ikke er effektive. 

Miljømæssige aspekter

De af sektorens luftforurenere, der bidrager mest til den samlede luftforurening, er partikler 
og nitrogenoxider. I henhold til Kommissionens konsekvensanalyse er de anslåede PM10-
emissioner fra sektoren for mobile ikke-vejgående maskiner i EU-27 7 % sammenlignet med 
13 % for vejtransport. Med hensyn til NOx-emissioner tegner sektoren for mobile ikke-
vejgående maskiner sig for 16 % af alle NOx-emissioner i EU-27, mens vejsektoren bidrager 
til 42 % af alle NOx-emissioner.

De overordnede emissioner fra mobile ikke-vejgående maskiner med kompressionstænding 
(dieselmotorer) vil stige for det første år under de foreslåede 50 % fleksibilitet med omkring 
0,3 % i forhold til den nuværende 20 %-ordning. Det skal bemærkes, at ændringsforslaget kun 
fastsætter en længere indfasningsperiode for de nye strenge emissionsgrænser. Niveauet for 
disse grænser forbliver uændret. Endelig skal det tages i betragtning, at emissionerne er faldet 
på grund af det markante fald i salget som følge af den økonomiske krise.

Kommissionen foreslår derfor:

1) Andelen af motorer til anvendelse i ikke-vejgående maskiner, der kan markedsføres under 
fleksibilitetsordningen i hver enkelt motorkategori, øges fra 20 til 50 % af det årlige salg 
af udstyr, som fabrikanterne af oprindeligt materiel har, og det maksimale antal motorer, 
der kan markedsføres under den fleksible ordning, kan som et valgfrit alternativ justeres i 
overgangsperioden mellem trin III A- og trin III B-emissionsgrænseværdier.

2) Fleksibilitetsordningen udvides til at omfatte motorer bestemt til fremdrift af motorvogne 
og lokomotiver.

3) Disse foranstaltninger udløber den 31. december 2013.

Ordførerens holdning

Ordføreren mener, at det er nødvendigt at værne om både industriens udvikling og 
konkurrenceevne på den ene side og miljøbeskyttelsen på den anden side. Ordføreren mener i 
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denne forbindelse, at den foreslåede ændring af direktiv 97/68/EF er et afbalanceret forslag, 
der har til formål at afbøde virkningerne af den nuværende økonomiske krise maksimalt for 
fabrikanterne af motorer og maskiner for at bevare konkurrenceevnen og beskæftigelsen, 
samtidig med at de negative miljøpåvirkninger, der skyldes udskydelsen af erstatningen af et 
bestemt antal motorer, som endnu ikke er i overensstemmelse med de nye strengere 
emissionsgrænseværdier, begrænses mest muligt.

Samtidig vil ordføreren gerne henlede opmærksomheden på spørgsmålet om fair konkurrence 
på det globale marked og forbuddet mod import af ikke-miljøvenlige maskiner i EU. I denne 
forbindelse bør Kommissionen opfordres til at give oplysninger om, hvordan den agter at 
sikre, at tredjelandsproducenter overholder EU's regler om emissioner fra motorer i sektoren 
for mobile ikke-vejgående maskiner.

Ordføreren, der henviser til ovenstående, anbefaler, at Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, foreslår godkendelse af Kommissionens 
forslag.

******

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at foreslå godkendelse af 
Kommissionens forslag.


