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LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotuksen pääkohdat

Direktiivillä 2000/25/EY säädetään maatalous- ja metsäkoneisiin dieselmoottoreiden, 
vakionopeusmoottoreiden ja erityyppisissä koneissa käytettävien bensiinimoottoreiden 
pakokaasupäästöihin sisältyvien hiilimonoksidin (CO), hiilivetyjen (HC), typen oksidien 
(NOx) ja hiukkasten enimmäismääristä. Se on täysin linjassa liikkuvien työkoneiden päästöjä 
koskevan direktiivin 97/68/EY kanssa, 

Tällä hetkellä voimassa olevat raja-arvot (vaihe III A) korvataan tiukemmilla vaiheen III B 
raja-arvoilla asteittain 1. tammikuuta 2011 alkaen. 

Joustojärjestelmä
Direktiivillä 2005/13/EY otettiin käyttöön niin kutsuttu joustojärjestelmä helpottamaan 
siirtymistä päästövaiheesta toiseen. Joustojärjestelmän ansiosta traktorinvalmistajat voivat 
pakokaasupäästöjen raja-arvojen kahden peräkkäisen vaiheen välisenä aikana saattaa 
markkinoille rajatun määrän sellaisia koneita, joihin asennetut moottorit ovat vielä edellisessä 
vaiheessa pakokaasupäästöjen raja-arvoille asetettujen vaatimusten mukaisia. Sen ansiosta 
traktorinvalmistajat voivat saattaa markkinoille traktoreita joko kussakin moottorin 
teholuokassa rajoitetun määrän eli enintään 20 prosenttia asianomaisen laitevalmistajan 
traktoreiden vuosimyynnistä tai kiinteän määrän. Tarkoituksena on, että toista vaihtoehtoa 
käyttävät pienemmät yritykset, jotka tuottavat vähemmän traktoreita.

Taloudelliset näkökohdat 
Samoin kuin liikkuvien työkoneiden valmistajilla myös traktorinvalmistajilla on edessään 
teknologisena haasteena se, että uuden sukupolven moottoreiden hiukkas- ja typen oksidien 
päästöjä on vähennettävä vastaavalla tavalla kuin mitä vaaditaan tieliikenteessä käytettäviltä 
moottoreilta ja ajoneuvoilta (kuorma- ja linja-autoilta jne.). 

EU:ssa on noin 40 traktorinvalmistajaa (joista useimmat kuuluvat kuuteen suureen 
konserniin), jotka valmistavat monenlaisia traktoreita, joiden on noudatettava direktiivissä 
vahvistettuja päästörajoja. Moottoreita puolestaan valmistaa vain harva suuri yritys (noin 
10 valmistajaa EU:ssa ja 20 koko maailmassa). Traktorinvalmistaja voi tehdä ajoneuvoihin 
mukautuksia vasta sitten, kun moottorin konfiguraatio on viimeistelty, koska 
uudelleensuunnitteluja ei voida tehdä rinnakkain (poikkeuksena ovat moottorinsa itse 
valmistavat traktorinvalmistajat). 

Kilpailukyky
Maailmassa ainoastaan EU:lla, Yhdysvalloilla, Kanadalla ja jossain määrin Japanilla on 
vastaavia liikkuvien työkoneiden moottorien ja traktorien päästöjä koskevia 
sääntelytavoitteita. Tällaisia vaatimuksia ei ole asetettu muilla maantieteellisesti merkittävillä 
alueilla, kuten Kiinassa, Intiassa, Venäjällä tai Latinalaisessa Amerikassa. Tärkeimmät 
maantieteelliset markkinat ovat transatlanttiset markkinat, joilla ovat koneiden ja traktoreiden 
päävalmistajat ja -asiakkaat. 
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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. Vuonna 2005 traktoreiden osuus liikkuvien työkoneiden hiukkaspäästöistä oli 
43 prosenttia eli 57 kilotonnia 15 jäsenvaltion EU:ssa.

Liikkuvat työkoneet tuottavat 16 prosenttia kaikista 27 EU-maan typen oksidipäästöistä, kun 
taas tieliikenteen osuus näistä päästöistä on 42 prosenttia. Vuonna 2005 traktoreiden osuus 
liikkuvien työkoneiden typen oksidien päästöistä oli 36 prosenttia eli 539 kilotonnia 
15 jäsenvaltion EU:ssa.

Komission mukaan laajennetun joustojärjestelmän (50 prosenttia nykyiseen 20 prosenttiin 
verrattuna) arvioitu vaikutus on 0,3 prosenttia kokonaispäästöistä (hiukkaset ja typen oksidit) 
kaikista käytössä olevista liikkuvista työkoneista ensimmäisenä vuotena. 

Komissio ehdottaa näin ollen seuraavaa:
1) kasvatetaan joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatettavien moottoreiden 

prosenttiosuutta kussakin moottoriluokassa 20 prosentista 50 prosenttiin 
traktorinvalmistajan vuotuisesta laitemyynnistä tai

2) mukautetaan vaihtoehtoista joustotapaa eli markkinoille joustojärjestelmän puitteissa 
siirtymisen aikana saatettavien moottoreiden enimmäismäärää ja

3) päätetään kyseisten toimenpiteiden voimassaolo 31. joulukuuta 2013.

Esittelijän kanta

Esittelijä katsoo, että alan kehitys ja kilpailukyky on säilytettävä ja samalla suojeltava 
ympäristöä. Traktoriteollisuuden taloudellinen kehitys on turvattava ja vältettävä 
mahdollisimman pitkälle ympäristöhaittoja, joita aiheutuu, kun korvataan rajallinen määrä 
sellaisia tällä hetkellä käytössä olevia koneita, jotka eivät vielä täytä uusia tiukempia
päästörajoja. 

On kyseenalaistettava, miksi liikkuvia työkoneita koskevan direktiivin 97/68/EY 
muutosehdotuksesta poistettiin traktorinvalmistajat ja se, että niitä käsitellään erillään, kun 
komission mukaan traktoreita koskeva ratkaisu on täysin linjassa direktiivin 97/68/EY 
kanssa.. Esittelijä haluaisi saada lisätietoa, joka perustuu traktorienvalmistajien yksittäin 
tekemiin tutkimuksiin eikä pelkästään tietoihin, joita liikkuvien työkoneiden tuotantoala on 
itse koonnut. Esittelijä arvostaisi myös kolmannen osapuolen tekemiä lisätutkimuksia, jotta 
voitaisiin arvioida yksityiskohtaisesti muutosten lyhyen ja etenkin pitkän aikavälin 
vaikutuksia.

Esittelijä haluaisi samalla muistuttaa, että valmistelutöiden viipeen vuoksi komissio esitti 
ehdotuksensa silloin, kun uusia ja tiukempia päästörajoituksia otettiin asteittain käyttöön. 
Jollakin tavoin tämä heikentää ehdotuksen relevanssia. Esittelijä katsoo siksi, että olisi 
keskityttävä direktiivin 97/68/EY kattavampaan tarkistukseen, joka komission olisi esitettävä 
myöhemmin tänä vuonna. 
Esittelijä myöntää samanaikaisesti, että pieniä ja keskikokoisia tuottajia koskevat 
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joustavuussäännökset ovat tarpeen, jotta voidaan vähentää uusista standardeista aiheutuvat 
mukauttamiskustannukset. Toisaalta jotkin tuottajat ovat jo investoineet tutkimukseen ja 
kehitykseen eikä ehdotuksen pitäisi heikentää heidän kilpailukykyään markkinoilla.

Joistakin huolenaiheista huolimatta esittelijä hyväksyy komission ehdotuksen.

******

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.


