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ĪSS PAMATOJUMS

Komisijas priekšlikuma kopsavilkums

Ar Direktīvu 2000/25/EK reglamentē oglekļa oksīda (CO), ogļūdeņražu (HC), slāpekļa oksīdu 
(NOx) un cieto daļiņu (PM) maksimālos izplūdes gāzu emisijas daudzumus celtniecības, 
lauksaimniecības un mežsaimniecības tehnikas dīzeļdzinējiem un tā ir pilnīgā saskaņā ar 
Direktīvu 97/68/EK par visurgājēju tehnikas emisijām.

Pašlaik spēkā esošās robežvērtības (III A posms) no 2011. gada 1. janvāra pakāpeniski tiek 
aizstātas ar stingrākām III B posma robežvērtībām. 

Elastīguma sistēma
Ar Direktīvu 2005/13/EK ieviesa tā saucamo elastīguma sistēmu, lai vienkāršotu pāreju no 
viena emisijas robežvērtību posma citā. Saskaņā ar elastīguma sistēmu traktoru ražotāji drīkst 
laikā starp diviem secīgiem izplūdes emisijas robežvērtību posmiem laist tirgū tādu traktoru 
konkrētu skaitu, kuros uzstādīti iepriekšējam izplūdes emisijas robežvērtību posmam 
atbilstoši motori.  Saskaņā ar minēto sistēmu traktoru ražotājs katrā dzinēju jaudas kategorijā 
var laist tirgū vai nu 1) ierobežotu skaitu traktoru, nepārsniedzot 20 % no attiecīgā ražotāja 
ikgadējā pārdošanas apjoma, vai 2) konkrētu skaitu traktoru. Šī otra iespēja ir paredzēta 
mazākiem uzņēmumiem, kuriem ir mazāks traktoru ražošanas apjoms.
Ekonomiskie aspekti 
Līdzīgi kā situācijā ar visurgājējas tehnikas izgatavotājiem traktoru izgatavotāju 
tehnoloģiskais uzdevums ir nodrošināt, ka nākamās paaudzes motori samazina cieto daļiņu un 
NOx emisijas tādā līmenī, kas ir salīdzināms ar emisijas samazinājumu, kas vajadzīgs un tiek 
īstenots autotransportam un to motoriem (kravas automašīnas, autobusi utt.).  

Eiropas Savienībā ir aptuveni 40 traktoru izgatavotāji, kas ražo plašu traktoru klāstu, kuriem 
jāatbilst emisijas robežvērtībām, kas paredzētas direktīvā, turpretim motorus ražo mazs skaits 
lielo uzņēmumu (aptuveni 10 izgatavotāji Eiropas Savienībā un 20 uzņēmumi pasaulē). 
Traktoru izgatavotāji var pielāgot transportlīdzekļus tikai pēc tam, kad motora konfigurēšana 
ir pabeigta, jo pārprojektēšanu nevar veikt paralēli (izņemot gadījumus, kad traktoru 
izgatavotāji paši ražo motorus). 

Konkurētspēja
Kopumā pasaulē tikai Eiropas Savienībai, ASV, Kanādai un mazākā mērā Japānai ir līdzīgi 
mērķi attiecībā uz dzinēju emisiju reglamentējošiem tiesību aktiem visurgājējas tehnikas un 
traktoru nozarē. Citos ģeogrāfiski svarīgos reģionos, piemēram, Ķīnā, Indijā, Krievijā vai 
Latīņamerikā šādas prasības vai nu nav noteiktas vai pagaidām nav tik augstas. Galvenais 
ģeogrāfiskais tirgus ir transatlantiskais tirgus, kurā koncentrējušies nozīmīgākie motoru un 
traktoru ražotāji, kā arī klienti. 
Vides aspekti
Galvenie minētās nozares radītie gaisa piesārņojuma avoti visā gaisa piesārņojuma kopainā ir 
daļiņu un slāpekļa oksīdu emisijas. Saskaņā ar Komisijas ietekmes novērtējumu aprēķinātais 
PM10 emisiju apjoms, ko rada 27 ES valstu visurgājēju iekārtu (NRMM) nozare, ir 7 % 
salīdzinājumā ar 13 %, ko veido autoceļu transporta nozare. Traktoru radītais emisiju apjoms 
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no visām NRMM PM emisijām ES15 bija 43 % jeb 57 kt vienā gadā.
Attiecībā uz slāpekļa oksīdu emisijām visurgājējas tehnikas nozare ir atbildīga par 16 % no 
kopējā NOx emisiju apjoma 27 ES valstīs, savukārt autoceļu transports veido 42 % no kopējā 
NOx emisiju apjoma. Traktoru radītais emisiju apjoms no visām NRMM NOx emisijām ES15 
bija 36 % jeb 539 kt vienā gadā.

Saskaņā ar Komisiju aprēķināts, ka paplašinātās elastības shēmas (50 % salīdzinājumā ar 
pašreizējiem 20 %) ietekme veidotu 0,3 % no visu pirmajā gadā izmantoto NRMM (gan PM, 
gan NOx) kopējā emisiju apjoma. 
Tādēļ Komisija nāk klajā ar šādiem ierosinājumiem:.
1) pārejas periodā to motoru skaitu, ko laiž tirgū saskaņā ar elastības shēmu, katrā motoru 

kategorijā palielināt no 20 % līdz 50 % no traktoru izgatavotāja gadā pārdoto iekārtu 
daudzuma, vai 

2) kā alternatīvu iespēju — pielāgot maksimālo motoru skaitu, kurus atļauts laist tirgū 
saskaņā ar elastības shēmas alternatīvo iespēju,

3) šie pasākumi zaudē spēku 2013. gada 31. decembrī.

Referentes viedoklis
Referente uzskata, ka ir jānodrošina, no vienas puses, minētās nozares attīstība un 
konkurētspēja un, no otras puses, vides aizsardzība, ar mērķi nodrošināt traktoru ražošanas 
nozares ekonomisko attīstību, vienlaikus pēc iespējas ierobežojot negatīvo ietekmi uz vidi, ko 
rada noteikta skaita tādu pašreizējo dzinēju vēlāka aizstāšana, kuri neatbilst jaunajām, daudz 
stingrākajām emisijas robežvērtībām.

Nav saprotams, kāpēc uz traktoru ražotājiem netika attiecināts grozījumu priekšlikums 
Direktīvai 97/68/EK par visurgājēju tehnikas emisijām, un traktoru ražošanas jautājumi tiek 
izskatīti atsevišķi, ja reiz atbilstīgi Komisijas nostājai, uz traktoriem attiecinātais risinājums ir 
pilnīgi saskaņā ar Direktīvu 97/68/EK. Referente vēlētos saņemt vairāk informācijas, kas 
pamatota ar pētījumiem atsevišķi par traktoru nozari, nevis paļauties vienīgi uz datiem, kas 
iegūti izvērtējot visurgājēju tehnikas nozari kopumā, kā arī referente labprāt iepazītos ar 
citiem trešo pušu pētījumiem, lai varētu detalizēti izvērtēt ierosināto izmaiņu gan īstermiņa, 
gan jo īpaši ilgtermiņa ietekmi.

Tajā pašā laikā referente gribētu atgādināt, ka sakarā ar sagatavošanas darbu kavēšanos, 
Komisija iesniegusi savu priekšlikumu laikā, kad pakāpeniski tiek ieviesti jauni, stingrāki 
emisijas ierobežojumi. Tas savā ziņā liek apšaubīt priekšlikuma atbilstību. Tāpēc referente 
uzskata, ka mums jāpievērš uzmanība visaptverošākai Direktīvas 97/68/EK pārskatīšanai, 
kuru Komisijai vajadzētu iesniegt šogad.   
Referente vienlaikus it īpaši atzīst, ka noteikumi par elastību ir ļoti nepieciešami attiecībā uz 
maziem un vidējiem uzņēmumiem, lai samazinātu izdevumus, kas saistīti ar piemērošanos 
jaunajiem standartiem. Tomēr jāatzīmē, ka ir ražotāji, kuri jau ieguldījuši līdzekļus pētniecībā 
un izstrādē, un priekšlikumam nevajadzētu mazināt viņu konkurētspēju tirgū.

Neraugoties uz zināmām šaubām, referente tomēr dod priekšroku Komisijas priekšlikuma 
apstiprināšanai. 
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******

Ņemot vērā minēto, referente iesaka par jautājumu atbildīgajai Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komitejai ierosināt Komisijas priekšlikuma apstiprināšanu.

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komiteju ierosināt Komisijas priekšlikuma apstiprināšanu.


