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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlymo santrauka

Direktyvoje 200/25/EB 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, visiškai atitinkančiose Direktyvą 
97/68/EC dėl ne kelių mobiliųjų mašinų išmetalų.

Šiuo metu galiojančios ribinės vertės (III A etapas) nuo 2011 m. sausio 1 d. palaipsniui yra 
keičiamos griežtesnėmis III B etapo vertėmis. 

Lankstumo schema
Direktyvoje 2005/13/EB nustatyta vadinamoji lankstumo schema, skirta perėjimui nuo vieno 
išmetalų kiekio ribojimo etapo prie kito palengvinti. Lankstumo schema leidžia traktorių 
gamintojams pereinant nuo vieno iki kito etapo rinkai tiekti nedidelį kiekį traktorių, kuriuose 
sumontuoti varikliai, atitinkantys ankstesnio etapo ribines vertes. Traktorių gamintojams 
leidžiama: 1) tiekti rinkai ribotą skaičių traktorių pagal kiekvieną variklių galios kategoriją, 
neviršijant 20 % metinių gamintojų pardavimų arba 2) nustatytą skaičių traktorių. Antroji 
galimybė skirta mažesnėms įmonėms, kurių traktorių gamybos mastai mažesni.

Ekonominiai aspektai 
Analogiškai kaip ir ne kelių mobiliųjų mašinų gamintojų atveju, technologinis iššūkis 
traktorių gamintojams yra tai, kad naujos kartos varikliai turi pasiekti beveik tokius pat 
išmetamų PM ir NOx teršalų kiekių sumažinimus kaip reikalaujama ir taikoma kelių 
transporto priemonių varikliams ir transporto priemonėms (sunkvežimiams, autobusams ir 
k. t.) 

ES yra maždaug 40 traktorių gamintojų, gaminančių daug įvairių traktorių, kurie turi atitikti 
išmetalų ribas, nustatytas Direktyvoje, o variklius gamina tik kelios didelės įmonės (apie 10 
ES gamintojų ir 20 įmonių visame pasaulyje). Transporto priemonių pritaikymas gali būti 
atliekamas tik pagal traktorių gamintojus, pabaigus visą variklio konfigūraciją, nes ši 
pertvarkymo procedūra negali būti atliekama lygiagrečiai (išskyrus traktorių gamintojus, kurie 
patys gamina variklius). 

Konkurencingumas
Visame pasaulyje tik ES, JAV, Kanada ir kiek mažiau Japonija turi panašių užmojų, susijusių 
su ne kelių mobiliųjų mašinų sektoriui ir traktoriams taikomais teisės aktais dėl variklių 
išmetalų. Kitose svarbiose geografinėse teritorijose, pvz., Kinijoje, Indijoje, Rusijoje ar 
Lotynų Amerikoje, tokių reikalavimų nėra arba jie gerokai mažesni. Pagrindinė geografinė 
rinka yra transatlantinė rinka, apimanti pagrindinius variklių ir traktorių gamintojus, bet taip 
pat ir pagrindinius klientus. 
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 (NKMM) 
sektoriuje kiekis sudaro 7 %, o kelių transporto sektoriuje – 13 %. 2005 m. traktorių įnašas į 
visą NKMM PM išmetalų kiekį buvo 43% arba 57 kt per metus 15 ES valstybių narių.
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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. 2005 m. traktorių įnašas į visą NKMM NOx 
išmetalų kiekį buvo 36 % arba 539 kt per metus 15 ES valstybių narių.

Pagal Komisijos numatomą poveikį išplėstinei lankstumo schemai (50 % palyginti su 
dabartiniais 20 %) yra 0,3 % visų išmetalų (tiek PM, tiek NOx) visų naudojamų NKMM per 
pirmuosius metus. 

Todėl Komisija siūlo:
1) kiekvienos variklių kategorijos variklių, tiekiamų rinkai pagal lankstumo schemą, 

procentinę dalį didinti nuo 20 iki 50 % traktorių gamintojų metinės įrangos apyvartos arba
2) siūlo kitą galimą alternatyvą – didžiausio variklių, kurie gali būti tiekiami rinkai pagal 

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

Nuomonės referentės nuomonė
Nuomonės referentė mano, kad yra būtina užtikrinti, viena vertus, tiek pramonės plėtrą, tiek 
konkurencingumą ir, kita vertus, aplinkos apsaugą, siekiant išsaugoti traktorių pramonės 
ekonomikos augimą ir drauge kaip įmanoma labiau sumažinti neigiamą poveikį aplinkai dėl 
to, kad nustatytas skaičius variklių, kurie dar neatitinka naujų griežtesnių išmetalų kiekio 
ribinių verčių, bus pakeistas vėliau.

Galima kvestionuoti, kodėl traktorių gamintojų grupė buvo išbraukta iš pasiūlymo iš dalies 
keičiančio Direktyvą 97/68/EB dėl ne kelių mobilių mašinų ir yra nagrinėjama atskirai, kai 
traktoriams pasiūlytas sprendimas, anot Komisijos, visiškai atitinka Direktyvą 97/68/EB. 
Nuomonės referentė norėtų paprašyti daugiau informacijos, paremtos tyrimais, atliktais 
atskirai nuo traktorių gamintojų, o ne pasikliauti vien tik duomenis, paremtais ne kelių 
mobiliųjų mašinų sektoriaus kaip visumos įvertinimais, ir būtų dėkinga už daugiau trečiųjų 
šalių tyrimų ir darbo studijų, kad būtų galima išsamiai įvertinti trumpalaikį ir ypač ilgalaikį 
siūlomų pokyčių poveikį.

Tuo pačiu metu nuomonės referentė norėtų priminti, kad dėl parengiamųjų darbų vėlavimo, 
Komisija pateikė savo pasiūlymą tuo metu, kai naujos, griežtesnės išmetamųjų teršalų ribos, 
jau yra palaipsniui įvedamos. Tai šiek tiek sumažina pasiūlymo aktualumą. Todėl nuomonės 
referentė mano, kad turėtume dėmesį sutelkti į išsamesnį Direktyvos 97/68/EB, kuri Komisiją 
turėtų pateikti vėliau šiais metais, persvarstymą.
Tuo pačiu metu nuomonės referentė konkrečiai pripažįsta tokio lankstumo nuostatų poreikį 
mažo ir vidutinio dydžio gamintojams, siekiant sumažinti reikalavimo atitikti naujus 
standartus laikymosi išlaidas. Kita vertus, yra gamintojų, kurie jau investavo į mokslinius 
tyrimus bei plėtrą ir šis pasiūlymas neturėtų sumažinti jų konkurencingumo rinkoje.

Nepaisant kai kurių abejonių, nuomonės referentė teikia pirmenybę Komisijos pasiūlymo 
patvirtinimui. 

******
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Atsižvelgdama į pirmiau aptartus klausimus, nuomonės referentė rekomenduoja paraginti 
atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą siūlyti pritarti Komisijos 
pasiūlymui.

Transporto ir turizmo komitetas ragina Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komitetą, kaip atsakingą komitetą, pasiūlyti Komisijos pasiūlymą patvirtinti.


