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KORT BEGRUNDELSE

Resumé af Kommissionens forslag

Direktiv 2000/25/EF fastsætter maksimale udstødningsemissioner af kulmonoxid (CO), 
kulbrinter (HC), kvælstofoxider (NOx) og partikler fra dieselmotorer i landbrugs- og 
skovbrugstraktorer og er fuldt på linje med direktiv 97/68/EF om emissioner fra mobile ikke-
vejgående maskiner.

De gældende grænseværdier (trin III A) erstattes fra den 1. januar 2011 gradvis med de 
strengere trin III B-grænseværdier.

Fleksibilitetsordning
Direktiv 2005/13/EF indførte den såkaldte fleksibilitetsordning for at lette overgangen mellem 
de forskellige emissionsgrænsetrin. Fleksibilitetsordningen giver traktorfabrikanterne 
mulighed for i perioden mellem to på hinanden følgende trin for 
udstødningsemissionsgrænseværdier at markedsføre et begrænset antal traktorer med motorer, 
der endnu er i overensstemmelse med udstødningsemissionsgrænseværdierne på det 
forudgående trin.  Traktorfabrikanter kan markedsføre enten 1) et begrænset antal traktorer, 
der ikke overstiger 20 % af fabrikantens årlige salg i hver motoreffektkategori, eller 2) et fast 
antal traktorer. Sidstnævnte mulighed er for små virksomheder, der fremstiller et begrænset 
antal traktorer.

Økonomiske aspekter
I lighed med situationen for producenter af mobile ikke-vejgående maskiner består den 
teknologiske udfordring for traktorpoducenterne i, at næste generation af motorer skal sikre 
reduktion af udledningerne af partikler og NOx, der svarer til dem, der kræves og anvendes på 
vejgående maskiner og køretøjer (lastbiler, busser osv.).
Der er ca. 40 fabrikanter i EU, der producerer en bred vifte af traktorer, der skal overholde 
emissionsgrænserne i direktivet, mens motorerne fremstilles af nogle få store virksomheder 
(ca.10 fabrikanter i EU og 20 virksomheder i hele verden). Tilpasningen af køretøjerne kan 
først foretages af fabrikanterne, efter at motorerne er færdigkonfigurerede, da denne 
procedure ikke kan foretages parallelt (med undtagelse af traktorfabrikanter, der også selv 
fremstiller motorerne).
Konkurrenceevne
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 og traktorer. I andre store geografiske områder som Kina, Indien, Rusland og 
Latinamerika findes der ikke tilsvarende krav, eller kravene er langt bagefter. Det vigtigste 
geografiske marked er det transatlantiske, hvor de største motor- og traktorfabrikanter, men 
også de største kunder, findes.

Miljømæssige aspekter
Partikler og nitrogenoxider bidrager mest til sektorens samlede luftforurening. 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. I 2005 
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udgjorde traktorernes udledninger 43 % af de samlede udledninger fra mobile ikke-vejgående 
maskiner eller 57 kt. pr. år i EU15.

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 med 42 % af alle NOx-
emissioner. I 2005 udgjorde traktorernes udledninger af NOx 36 % af de samlede udledninger 
fra mobile ikke-vejgående maskiner eller 539 kt. pr. år i EU15.

Ifølge Kommissionen er den anslåede virkning af et udvidet fleksibilitetssystem (50 % mod i 
øjeblikket 20 %) i det første år 0,3 % af de samlede emissioner (både partikler og NOx) fra 
alle mobile ikke-vejgående maskiner. 

Kommissionen foreslår derfor:
1) En forøgelse af det antal motorer, der markedsføres under fleksibilitetsordningen i hver 

motorkategori fra 20 % til 50 % af traktorfabrikanternes årlige salg af materiel, eller
2) som alternativ, en tilpasning af det maksimale antal motorer, der kan markedsføres under 

fleksibilitetsordningen.
3) Disse foranstaltninger udløber den 31. december 2013.

Ordførerens holdning
Ordføreren mener, at det er nødvendigt at sikre både branchens udvikling og konkurrenceevne 
og beskyttelse af miljøet, for dermed at sikre traktorbranchens økonomiske udvikling og -
samtidig – i størst muligt omfang at begrænse de negative miljømæssige konsekvenser af en 
senere udskiftning af et antal eksisterende motorer, der ikke opfylder de nye, strengere 
emissionskrav.

Det er uklart, hvorfor gruppen af traktorproducenter er undtaget fra forslaget om ændring af 
direktiv 97/68/EF om mobile ikke-vejgående maskiner og i stedet behandles separat, når den 
løsning, der foreslås for traktorer, ifølge Kommissionen er helt på linje med direktiv 
97/68/EF. Ordføreren vil hellere have flere oplysninger baseret på undersøgelser, der er udført 
separat for traktorfabrikanter, end skulle vurdere på baggrund af data, der er baseret på den 
samlede sektor for mobile ikke-vejgående maskiner, og ville også sætte pris på mere 
forskning og flere undersøgelser fra tredjepart for detaljeret at kunne evaluere både de 
kortsigtede og navnlig de langsigtede konsekvenser af de foreslåede ændringer.

Samtidig vil ordføreren gerne erindre om, at Kommissionen på grund af forsinkelser i det 
forberedende arbejde har forelagt sit forslag i en periode, hvor de nye, strengere 
emissionsgrænser indføres gradvis. Dette mindsker i en vis udstrækning forslagets relevans.
Derfor mener ordføreren, at der i højere grad bør fokuseres på en mere omfattende ændring af 
direktiv 97/68/EF, som Kommissionen vil forelægge senere i år.   
Samtidig anerkender ordføreren små og mellemstore fabrikanters behov for sådanne 
fleksibilitetsbestemmelser, således at de kan mindske omkostningerne til tilpasningen til de 
nye standarder. På den anden side er der også fabrikanter, der allerede har foretaget 
investeringer i forskning og udvikling, og forslaget må ikke forringe disses konkurrenceevne 
på markedet.

Trods visse betænkeligheder foretrækker ordføreren at godkende Kommissionens forslag.
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På grundlag af ovenstående foreslår ordføreren, at Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, opfordres til at foreslå 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.


