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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlymo santrauka

Direktyvoje 97/68/EB (ne kelių mobiliosios mašinos) reglamentuojamas didžiausias išmetalų 
(anglies monoksidas (CO), angliavandeniliai (HC), azoto oksidai (NOx) ir kietosios dalelės 
(KD)) iš dyzelinių variklių, montuojamų statybų, žemės ir miškų ūkio mašinose, 
automotrisėse ir lokomotyvuose, vidaus vandenų laivuose, pastovaus greičio variklių ir 
nedidelių benzininių variklių, naudojamų įvairioje technikoje kiekis.

Šiuo metu galiojančios ribinės vertės (III A etapas) nuo 2011 m. sausio 1 d. palaipsniui bus
pakeistos griežtesnėmis III B etapo vertėmis. Šių variklių tipo tvirtinimo laikotarpis prasidėjo 
2010 m. sausio 1 d. Šios nuostatos taikomos įvairių mašinų gamintojams (apytikriai 1 500 ES 
veikiančių bendrovių).
Lankstumo schema
Direktyvoje 2004/26/EB nustatyta vadinamoji lankstumo schema, skirta perėjimui nuo vieno 
išmetalų kiekio ribojimo etapo prie kito palengvinti. Lankstumo schema leidžia pirminės 
įrangos gamintojams nuo vieno iki kito išmetalų kiekio ribojimo etapo rinkai tiekti nedidelį 
kiekį ne kelio mobiliųjų mašinų, kuriose sumontuoti varikliai, atitinkantys ankstesnio išmetalų 
kiekio ribojimo etapo ribines vertes. Lankstumo schema taikoma vidaus degimo (dyzeliniams) 
varikliams, naudojamiems statybų, žemės ir miškų ūkio mašinose, generatoriuose ir
siurbliuose, kuriuose naudojami pastovaus greičio varikliai, bet ne lokomotyvuose, 
automotrisėse ir vidaus vandenų laivuose. Pagal schemą pirminės įrangos gamintojams 
leidžiama tiekti rinkai ribotą skaičių mašinų pagal kiekvieną variklių galios kategoriją, 
neviršijant 20 % pirminės įrangos gamintojų metinės mašinų apyvartos, arba nustatytą skaičių 
mašinų. Antroji galimybė skirta mažesnėms įmonėms, kurių variklių gamybos mastai 
mažesni.

Ekonominiai aspektai ir konkurencingumas
Gamintojų, siekiančių užtikrinti atitiktį naujoms išmetalų kiekio ribinėms vertėms, sąnaudos 
yra didelės. Šioms sąnaudoms priskiriamos, pavyzdžiui, mokslinių tyrimų ir technologinės 
plėtros sąnaudos, įrangos konstrukcijos pakeitimo sąnaudos, sąnaudos vėlesnės priežiūros 
įtaisams, dokumentų ir ženklinimo sąnaudos ir kt. Be to, ES ne kelių mobiliųjų mašinų 
gamybos sektorius buvo netikėtai skaudžiai paveiktas pasaulinės finansų ir ekonominės 
krizės, ypač stipriai nukentėjo statybų įrangos ir žemės ūkio mašinų gamintojai. Pastebimai 
(42 % 2009 m.) kritus apyvartai, gerokai sumažėjo pajamų ir kapitalo, investuojamo į būtinus 
mašinų su III B etapo reikalavimus atitinkančiais visų galios kategorijų varikliais mokslinius 
tyrimus ir technologinę plėtrą bei taikymą Direktyvoje 97/68/EB numatytais laikotarpiais.
Šios aplinkybės daro ypač didelę įtaką mažesnėms pirminės įrangos gamintojų įmonėms.

Automotrisų ir lokomotyvų klausimu Komisija padarė išvadą, kad kai kurie variklių 
gamintojai padarė pažangą kurdami III B etapo reikalavimus atitinkančius lokomotyvų 
variklius, tačiau iki 2012 m. sausio 1 d., kaip numatyta Direktyvoje 97/68/EB, pirminės 
įrangos gamintojai nebus visiškai pasirengę tiekti rinkai III B etapo reikalavimus atitinkančių 
lokomotyvus. Direktyvoje nenumatomas III B etapas vidaus vandenų laivams, taigi lankstumo 
schemos jiems taikyti nereikia.
Visame pasaulyje tik ES, JAV, Kanada ir kiek mažiau Japonija turi panašių užmojų, susijusių 
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su ne kelių mobiliųjų mašinų sektoriui taikomais teisės aktais dėl variklių išmetalų. 
Lankstumo priemonės buvo pradėtos taikyti ne tik ES, bet ir JAV bei Kanadoje ir manoma, 
kad šios šalys suteikia daugiau lankstumo gamintojams, palyginti su šiuo metu ES taikoma 
sistema.

Kitose svarbiose geografinėse teritorijose, pvz., Kinijoje, Indijoje, Rusijoje ar Lotynų 
Amerikoje, tokių reikalavimų nėra. Taigi ES ne kelių mobiliųjų mašinų gamintojai turi kovoti 
su nesąžininga trečiųjų šalių gamintojų konkurencija, nes mašinų importo į Europos Sąjungą 
kontrolės priemonės neveiksmingos. 

Aplinkos aspektai
Pagrindiniai šio sektoriaus išmetami teršalai yra kietosios dalelės ir azoto oksidai. Komisijos 
poveikio vertinimo duomenimis, PM10 išmetalų ES-27 ne kelių mobiliųjų mašinų sektoriuje 
kiekis sudaro 7 %, o kelių transporto sektoriuje – 13 %. Kalbant apie išmetamų azoto oksidų 
kiekį, ne kelių mobiliųjų mašinų sektoriaus išmetamų azoto oksidų kiekis sudaro 16% viso 
ES-27 išmetamo azoto oksidų kiekio, o kelių sektorius sudaro 42 % viso išmetamo azoto 
oksidų kiekio.

Bendras ne kelių mobiliųjų mašinų vidaus degimo (dyzelinių) variklių išmetalų kiekis pagal 
siūlomą 50% lankstumo schemą padidėtų maždaug 0,3 %, palyginti su dabartine 20% schema. 
Reikia pabrėžti, kad pakeitime numatomas tik ilgesnis laikotarpis, per kurį bus pradėtos 
taikyti griežtos ribinės vertės. Šių ribinių verčių mastas lieka nepakitęs. Galiausiai reikėtų 
atsižvelgti į tai, kad išmetalų kiekis sumažėjo dėl ekonominės krizės nulemto gerokai 
sumažėjusio pardavimo.

Todėl Komisija siūlo:
1) perėjimo nuo III A etapo išmetamų teršalų kiekio reikalavimų prie III B etapo reikalavimų 

laikotarpiu– variklių, naudojamų antžeminėse mašinose ir tiekiamų rinkai pagal 
lankstumo schemą, procentinį skaičių pagal kiekvieną variklių kategoriją didinti nuo 20 
iki 50 % pirminės įrangos gamintojų metinės įrangos apyvartos arba siūlo kitą galimą 
alternatyvą – pakeisti didžiausio variklių, kurie gali būti tiekiami rinkai pagal lankstumo 
schemą, skaičių;

2) įtraukti automotrisių ir lokomotyvų varymui naudojamus variklius į lankstumo schemą.

3) nustatyti, kad šių priemonių taikymo laikotarpis baigiasi 2013 m. gruodžio 31 d.

Nuomonės referentės nuomonė
Nuomonės referentė mano, kad reikia siekti, viena, jog pramonė ir toliau vystytųsi bei išliktų 
konkurencinga ir, antra, kad būtų saugoma aplinka. Atsižvelgdama į tai, nuomonės referentė 
mano, kad siūlomas dalinis Direktyvos 97/68/EB keitimas yra gerai apsvarstytas pasiūlymas 
siekiant kiek įmanoma sušvelninti dabartinės ekonominės krizės padarinius variklių ir mašinų 
gamintojams ir išlaikyti konkurencingumą bei užimtumą, drauge kaip įmanoma daugiau 
sumažinti neigiamą poveikį aplinkai dėl to, kad nustatytas skaičius variklių, kurie dar 
neatitinka naujų griežtesnių išmetalų kiekio ribinių verčių, bus pakeistas vėliau.
Drauge nuomonės referentė norėtų atkreipti dėmesį į sąžiningos konkurencijos pasaulio 
rinkoje ir neekologiškų mašinų importo į ES uždraudimo klausimus. Taigi Komisija turėtų 
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būti paskatinta teikti informaciją apie tai, kaip ji ketina užtikrinti, kad ne ES gamintojai 
laikytųsi ES taisyklių dėl ne kelių mašinų sektoriaus variklių išmetalų.

Atsižvelgdama į pirmiau aptartus klausimus, nuomonės referentė rekomenduoja atsakingam 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui siūlyti pritarti Komisijos 
pasiūlymui.

******

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetą siūlyti pritarti Komisijos pasiūlymui.


