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LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepaneku põhisisu

Direktiiviga 2000/25/EÜ kehtestatakse piirmäärad süsinikdioksiidi (CO), süsivesinike (HC), 
lämmastikoksiidide (NOx) ja tahkete osakeste (PM) heidetele, mida tekitavad diiselmootorid, 
mis on paigaldatud põllumajandus- ja metsatraktoritele, ning kõnealune direktiiv järgib 
täielikult direktiivi 97/68/EÜ väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate heidete kohta.

Alates 1. jaanuarist 2011 asendatakse praegu kehtivad III A etapi piirväärtused järk-järgult 
rangemate III B etapi piirväärtustega. 

Paindlikkuskava
Direktiiviga 2005/13/EÜ kehtestati nn paindlikkuskava, et hõlbustada üleminekut heitkoguste 
piirmäärade eri etappide vahel. Paindlikkuskava alusel on traktoritootjal lubatud kahe 
järjestikuse heidete piirväärtuste etapi vahelisel ajavahemikul turule viia piiratud arvu 
traktoreid, mille mootorid vastavad veel heidete eelmise etapi piirväärtustele. Traktoritootja 
võib turule viia kas 1) igas mootori võimsuskategoorias piiratud arvul traktoreid, mille käive 
ei ületa 20% tootja aastakäibest, või 2) kindlaksmääratud arvu traktoreid. Teine võimalus on 
mõeldud väiksematele ettevõtjatele, kes toodavad traktoreid väiksemates kogustes.

Majanduslikud aspektid 
Traktoritootjatel lasub sarnaselt väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate tootjatele 
tehnoloogiline kohustus, mille kohaselt järgmise põlvkonna mootorid peavad jõudma tahkete 
osakeste ja lämmastikoksiidide heitkoguste vähendamisel tasemele, mis on võrreldav 
maanteedel kasutatavate mootorite ja sõidukite (veoautod, bussid jms) puhul nõutava ja 
rakendatava tasemega. 

ELis on ligikaudu 40 traktoritootjat, kes toodavad laias valikus traktoreid, mis peavad järgima 
direktiivis kehtestatud heitkoguste piirmäärasid, mootoreid toodavad aga üksnes mõned 
suured ettevõtjad (ligikaudu 10 tootjat ELis ja 20 ettevõtjat kogu maailmas). Traktoritootjad 
saavad sõidukeid kohandada alles pärast seda, kui mootori konfiguratsiooni on muudetud, 
kuna ümberprojekteerimine ei saa toimuda samaaegselt (välja arvatud nende traktoritootjate 
puhul, kes ka ise mootoreid toodavad). 

Konkurentsivõime
Ülemaailmselt on ainult ELil, USAl, Kanadal ja vähemal määral Jaapanil väljaspool teid 
kasutatavate liikurmasinate ja traktorite mootorite heitkoguseid reguleerivate õigusaktide osas 
sarnased eesmärgid. Teistes olulisemates piirkondades, näiteks Hiinas, Indias, Venemaal või 
Ladina-Ameerikas, on sellised nõuded kehtestamata või mitme etapi võrra maha jäänud. 
Peamine geograafiline turg on transatlantiline turg, kuhu kuuluvad mootorite ja traktorite 
olulisemad tootjad, aga ka peamised tarbijad. 
Keskkonnaküsimused
Vaadeldava sektori õhusaastest annavad suurema osa tahked osakesed ja lämmastikoksiidid. 
Komisjoni mõjuhinnangus arvestatakse, et 27-liikmelises ELis annab väljaspool teid 
kasutatavate liikurmasinate sektor 7% PM10 heitkogustest (maanteetranspordi osakaal on 
13%). Traktorid andsid ELi 15 liikmesriigis 2005. aastal 43% kogu väljaspool teid 
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kasutatavate liikurmasinate tahkete osakeste heitkogustest ehk 57 kilotonni aastas.
Kõigist lämmastikoksiidide heitkogustest annab 27-liikmelises ELis väljaspool teid 
kasutatavate liikurmasinate sektor 16% ja maanteetransport 42%. Traktorid andsid ELi 15 
liikmesriigis 2005. aastal 36% kogu väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate 
lämmastikoksiidide heitkogustest ehk 539 kilotonni aastas.

Komisjoni sõnul on laiendatud paindlikkuskava (50% võrreldes praeguse 20%) hinnanguline 
mõju esimesel aastal 0,3% kõigist väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate heitkogustest 
(tahkete osakeste ja lämmastikoksiidide heited kokku). 
Komisjon teeb seetõttu järgmised ettepanekud:
1) tõsta paindlikkuskava alusel turule viidavate mootorite osakaalu nii, et see oleks igas 

mootorikategoorias 20% asemel 50% traktoritootja aastasest müügimahust, või

2) alternatiivse võimalusena kohandada paindlikkuskava alusel turule viidavate mootorite 
maksimaalselt lubatud arvu.

3) Nimetatud meetmete kehtivusaeg lõpeb 31. detsembril 2013.

Raportööri seisukoht
Raportööri arvates tuleb kaitsta nii sektori arengut ja konkurentsivõimet kui ka keskkonda; 
eesmärgiks peaks olema traktoritööstuse majandusarengu kaitsmine, seejuures tuleks aga 
võimalikult palju piirata negatiivset keskkonnamõju, mida põhjustab teatava hulga seniste, 
uutele rangematele heitenormidele mittevastavate mootorite väljavahetamise edasilükkumine.

Tekib küsimus, miks traktoritootjate rühm jäeti välja ettepanekust, millega muudetakse 
direktiivi 97/68/EÜ väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate heidete kohta, ning seda 
käsitletakse eraldi, kui traktoritele kavandatud lahendus järgib komisjoni sõnul täielikult 
direktiivi 97/68/EÜ. Raportöör sooviks saada lisateavet, mis põhineks eraldi traktoritootjaid 
käsitlevatel uuringutel ega tugineks vaid väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate sektori 
kui terviku hindamisest saadud andmetele, ning leiab, et rohkem võiks olla kolmandate 
osapoolte tehtud uurimusi, mis võimaldaksid üksikasjalikult hinnata kavandatavate 
muudatuste lühiajalist ja eelkõige pikaajalist mõju.

Raportöör tuletab samas meelde, et komisjon esitas ettevalmistustöödes esinenud viivituste 
tõttu oma ettepaneku ajal, mil toimub sujuv üleminek uutele rangematele heitkoguste 
piirväärtustele. See vähendab mõneti ettepaneku asjakohasust. Raportöör arvab seetõttu, et 
tähelepanu tuleks pöörata direktiivi 97/68/EÜ ulatuslikumale läbivaatamisele, mille kohta 
komisjon peaks ettepaneku esitama käesoleva aasta jooksul.
Samas on raportöör eriliselt nõus sellega, et paindlikkussätteid on vaja väiketootjatele ja 
keskmise suurusega tootjatele, sest nii vähenevad uute normide järgimiseks tehtavad 
kulutused. Teisest küljest on aga olemas ka tootjaid, kes on juba investeerinud teadus- ja 
arendustöösse, ning ettepanek ei tohiks vähendada nende konkurentsivõimet turul.

Mõningatele probleemidele vaatamata eelistab raportöör komisjoni ettepaneku heaks kiita.

******
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Eelöeldut arvestades soovitab raportöör paluda vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjonil teha ettepanek komisjoni ettepanek heaks kiita.

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse 
komisjonil teha ettepanek kiita komisjoni ettepanek heaks.


