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RÖVID INDOKOLÁS

Az európai bizottsági javaslat összefoglalása

A 2000/25/EK irányelv a mezőgazdasági és erdészeti traktorokban használt dízelmotorok 
megengedett legnagyobb kipufogógáz-kibocsátását szabályozza a szén-monoxidra (CO), a 
szénhidrogénekre (HC), a nitrogénoxidokra (NOx) és részecskékre (PM) vonatkozóan, és 
teljes mértékben összhangban van a nem közúti mozgó gépekre vonatkozó 97/68/EK 
irányelvvel. 

A jelenleg érvényes (III A. szakasz szerinti) határértékeket 2011. január 1-jétől fokozatosan a 
III B. szakasz szerinti szigorúbb határértékek váltják fel. 
Rugalmas végrehajtási eljárás
A 2005/13/EK irányelv bevezette az ún. rugalmas végrehajtási eljárást, hogy megkönnyítse a 
különböző kibocsátási szakaszok közötti átmenetet. A rugalmas végrehajtási eljárás lehetővé 
teszi a traktorgyártók számára, hogy a kipufogógáz-kibocsátási határértékek két egymást 
követő szakasza közötti időszakban korlátozott számban olyan traktorokat hozzanak 
forgalomba, amelyekben a kipufogógáz-kibocsátási határértékek előző szakaszának megfelelő 
motor van.  Ez lehetővé teszi a traktorgyártóknak, hogy vagy 1) minden motorteljesítmény-
kategóriában korlátozott – legfeljebb a gyártók éves gépértékesítése 20%-ának megfelelő –
számú traktort, vagy 2) az irányelvben meghatározott számú traktort hozzanak forgalomba. Ez 
a második lehetőség inkább a kevesebb traktort gyártó, kisebb vállalkozásoknak szól.
Gazdasági szempontok 
A nem közúti mozgó gépek és berendezések gyártóinak helyzetéhez hasonlóan a 
traktorgyártók számára is az jelenti a technológiai kihívást, hogy a motorok következő 
generációjának a közúti motorok és járművek (tehergépjárművek, buszok stb.) tekintetében 
előírt és megvalósított részecske-, illetve NOx-kibocsátáscsökkenéshez hasonló eredményeket 
kell elérniük.  
Az EU-ban hozzávetőleg 40 traktorgyártó állítja elő a traktorok széles választékát, 
amelyeknek meg kell felelniük az irányelvben megállapított kibocsátási határértékeknek, míg 
motorokat csak néhány nagyvállalat gyárt (körülbelül 10 gyártó az EU-ban és 20 vállalat 
világszerte).  A traktorgyártók csak az után tudják módosítani a járműveket, miután 
véglegesítették a motor konfigurációját, mivel ezeket az áttervezési tevékenységeket nem 
lehet egymással párhuzamosan végezni (csak a saját motort előállító traktorgyártók képesek 
rá).  

Versenyképesség
Világszerte csupán az EU, az Egyesült Államok, Kanada és kisebb mértékben Japán törekszik 
arra, hogy a nem közúti mozgó gépek ágazatára és a traktorágazatra vonatkozóan jogszabályt 
alkosson a motorok kibocsátási határértékeiről. Más fontos földrajzi területeken, így például 
Kínában, Indiában, Oroszországban és Latin-Amerikában ilyen előírások nem léteznek vagy e 
téren jócskán le vannak maradva. A földrajzilag a legfontosabb piac a transzatlanti piac, ahol 
nemcsak a legjelentősebb motor- és traktorgyártók, hanem a fő vásárlók is találhatók. 
Környezeti vonatkozások
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Az ágazat által kibocsátott, általános levegőszennyezést okozó szennyező anyagok főként a 
részecskék és a nitrogén-oxidok. A Bizottság hatásvizsgálata szerint a 27 tagú EU-nak a nem 
közúti mozgó gépek ágazatából származó becsült PM10-kibocsátási aránya 7%, míg a közúti 
szállításból származó 13%. 2005-ben a nem közúti mozgó gépek ágazatán belül a teljes PM-
kibocsátásban a traktorok aránya évi 43% vagy 57 kt volt a 15 tagú EU-ban.
Ami a NOx-kibocsátásokat illeti, a nem közúti mozgó gépek ágazata a 27 tagú EU teljes NOx-
kibocsátásának 16%-áért felel, míg a közúti közlekedési ágazat a teljes NOx-kibocsátáshoz 
42%-kal járul hozzá. 2005-ben a nem közúti mozgó gépek ágazatán belül a teljes NOx-
kibocsátásban a traktorok aránya évi 36% vagy 539 kt volt a 15 tagú EU-ban.

A Bizottság szerint a rugalmas végrehajtási rendszer (a jelenlegi 20%-ról 50%-ra történő) 
kiterjesztésének becsült hatása az első évben az összes üzemben lévő nem közúti mozgó gép 
és berendezés összes kibocsátásának 0,3 %-ára rúgna (a részecske- és a NOx-kibocsátást is 
beleértve).  

A Bizottság ezért a következőket javasolja:
1) A rugalmas végrehajtási eljárás keretében forgalomba hozott motorok arányának 20 %-ról 

50 %-ra növelése minden egyes motorkategóriában, a traktorgyártók éves 
berendezésértékesítésén belül, vagy 

2) választható alternatívaként a rugalmas végrehajtási eljárással forgalomba hozható motorok 
maximális számának kiigazítása.

3) Az intézkedések 2013. december 31-én lejárnak.

Az előadó véleménye
Az előadó úgy véli, hogy biztosítani kell mind az ipar fejlődését és versenyképességét, mind a 
környezet védelmét, aminek célja a traktorágazat gazdasági fejlődésének megóvása, és 
egyszersmind az új és szigorúbb kibocsátási határértéknek még meg nem felelő, korlátozott 
számú meglévő motor későbbi cseréjéből eredő kedvezőtlen környezeti hatások kordában 
tartása.

Megkérdőjelezhető, miért kezelik külön és vették ki a traktorgyártók csoportját a nem közúti 
mozgó gépekre vonatkozó 97/68/EK irányelvet módosító javaslatból, amikor a traktorokra 
javasolt megoldás a Bizottság szerint teljes mértékben összhangban van a 97/68/EK 
irányelvvel. Az előadó szeretne több, inkább külön a traktorgyártókra vonatkozó 
tanulmányokon alapuló tájékoztatást kapni, mint kizárólag a nem közúti mozgó gépek egész 
ágazatára vonatkozó értékelésen alapuló adatokra támaszkodni, és méltányolna több, 
harmadik felek által végzett kutatást és munkatanulmányt annak érdekében, hogy részletesen 
értékelhetőek legyenek a javasolt változtatások rövid és különösen a hosszú távú hatásai.

Az előadó ugyanakkor emlékeztetne arra, hogy az előkészítő munkálatok késedelmei miatt a 
Bizottság akkor nyújtotta be javaslatát, amikor az új, szigorúbb kibocsátási határértékek már 
fokozatosan bevezetésre kerülnek. Ez bizonyos fokig csökkentette a javaslat jelentőségét. 
Ezért az előadó úgy véli, hogy a 97/68/EK irányelv sokkal átfogóbb felülvizsgálata szükséges, 
amelyet a Bizottságnak kellene benyújtania később az év folyamán.   
Ugyanakkor az előadó kifejezetten elismeri, hogy szükség van ilyen rugalmassági 
rendelkezésekre a kis- és középvállalkozói gyártók számára annak érdekében, hogy 
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csökkenjenek az új normáknak való megfelelésből eredő költségek. Másrészt néhány gyártó 
már kutatási és fejlesztési beruházásokba kezdett, és a javaslat nem csökkenheti 
versenyképességüket a piacon.

Bizonyos aggályok ellenére az előadó kész a Bizottság javaslatának elfogadására. 

******

A fentiekre való tekintettel az előadó azt az ajánlást teszi, hogy a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság mint illetékes bizottság javasolja a 
bizottsági javaslat jóváhagyását.

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Bizottság 
javaslatának elfogadását.


