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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 suurinta osaa unionissa tapahtuvaa liikkuvien työkoneiden tuotantoa on koetellut 
ennakoimattomalla ja ankaralla tavalla maailmanlaajuinen finanssi- ja talouskriisi. 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 tarpeellinen tekninen tutkimus- ja kehitystyö 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 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 kuten 
direktiivissä 97/68/EY säädetään. Tässä direktiivissä ei säädetä vaiheeseen III B sopivista 
sisävesialuksista, minkä vuoksi niihin ei ole tarpeen soveltaa joustojärjestelmää.
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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 
nähden.

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, 
joita aiheutuu, kun korvataan rajallinen määrä sellaisia tällä hetkellä käytössä olevia koneita, 
jotka eivät vielä täytä uusia tiukempia päästörajoja.
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Samalla esittelijä haluaa kiinnittää huomiota oikeudenmukaisen kilpailun kysymykseen 
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.

Kun otetaan huomioon edellä mainitut seikat, esittelijä suosittelee, että asiasta vastaava 
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta esittää komission 
ehdotuksen hyväksymistä.

******

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa esittämään komission ehdotuksen hyväksymistä.


