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KORTFATTAD MOTIVERING

Sammanfattning av kommissionens förslag

I direktiv 2000/25/EG regleras största tillåtna avgasutsläpp av koloxid (CO), kolväten (HC), 
kväveoxider (NOx) och partiklar (PM) från dieselmotorer installerade i jordbruks- och 
skogsbrukstraktorer, och direktivet ligger helt i linje med direktiv 97/68/EG om utsläpp från 
mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg.

Befintliga gränsvärden (steg III A) håller från och med den 1 januari 2011 successivt på att 
ersättas med de strängare gränserna i steg III B. 

Flexibilitetssystemet

Genom direktiv 2005/13/EG infördes det s.k. flexibilitetssystemet för att underlätta 
övergången mellan de olika utsläppsstegen. Tack vare flexibilitetssystemet får 
traktortillverkare under tiden mellan två på varandra följande utsläppssteg släppa ut ett 
begränsat antal traktorer på marknaden, utrustade med motorer som fortfarande uppfyller 
utsläppsgränserna i föregående steg. Enligt systemet får traktortillverkarna släppa ut på 
marknaden antingen 1) för varje motoreffektkategori ett begränsat antal traktorer som inte 
överstiger 20 % av tillverkarens årliga försäljning eller 2) ett fast antal traktorer. Det andra 
alternativet är avsett för små företag som tillverkar små volymer av traktorer.

Ekonomiska aspekter 

I likhet med situationen för tillverkare av mobila maskiner som inte är avsedda för väg är den 
tekniska utmaningen för traktortillverkare att nästa generations motorer måste uppfylla 
utsläppsminskningar av partiklar och kväveoxider som är jämförbara med dem som krävs och 
tillämpas för motorer och fordon som är avsedda för väg (lastbilar, bussar osv.). 

Det finns omkring 40 traktortillverkare i EU som tillverkar en rad olika slags traktorer som 
måste uppfylla de utsläppsgränser som fastställs i direktivet, medan motorerna tillverkas av 
endast några få stora företag (runt 10 tillverkare i EU och 20 företag i hela världen). 
Anpassningen av fordonen kan endast göras av traktortillverkarna efter det att motorerna är 
färdigkonfigurerade, eftersom denna omkonstruktion inte kan göras parallellt (med undantag 
av traktortillverkare som tillverkar sina egna motorer). 

Konkurrenskraft

På världsmarknaden är det bara EU, Förenta staterna, Kanada och i mindre grad Japan som 
har liknande ambitioner när det gäller lagstiftning om utsläpp från motorer för mobila 
maskiner som inte är avsedda för transporter på väg och traktorer. I andra viktiga geografiska 
områden, såsom Kina, Indien, Ryssland och Latinamerika, finns inte dessa krav eller så ligger 
de flera steg efter. Den främsta geografiska marknaden är den transatlantiska marknaden där 
de största motor- och traktortillverkarna, men även de största kunderna, finns. 
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Miljöaspekter

Sektorns största bidrag till luftföroreningar är utsläpp av partiklar och kväveoxider. Enligt 
kommissionens konsekvensbedömning uppgår de uppskattade PM10-utsläppen från mobila 
maskiner som inte är avsedda för väg i EU27 till 7 % jämfört med 13 % för vägtransporter. 
År 2005 var traktorernas bidrag till alla partikelutsläpp från mobila maskiner som inte är 
avsedda för väg 43 % eller 57 kt per år för EU15.

När det gäller kväveoxidutsläpp står sektorn för 16 % av EU27:s totala utsläpp av 
kväveoxider, medan vägtransportsektorn står för 42 %. År 2005 var traktorernas bidrag till 
alla partikelutsläpp från mobila maskiner som inte är avsedda för väg 36 % eller 539 kt per år 
för EU15.

Enligt kommissionen är den uppskattade effekten av ett utvidgat flexibilitetssystem (50 % 
jämfört med nuvarande 20 %) 0,3 % av de totala utsläppen (både partiklar och kväveoxider) 
från alla mobila maskiner som inte är avsedda för väg som är i bruk, under det första året. 

Kommissionen föreslår därför följande:

1) Att andelen motorer som släpps ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet i varje 
motorkategori ökar från 20 % till 50 % av traktortillverkarens årsförsäljning av utrustning 
eller,

2) som ett alternativ, att det största antalet motorer som får släppas ut på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet anpassas. 

3) Att åtgärderna upphör att gälla den 31 december 2013.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden anser att man måste säkra såväl branschens utveckling och konkurrenskraft 
som miljöskyddet, i syfte att säkra den ekonomiska utvecklingen i traktorbranschen och 
samtidigt i så stor utsträckning som möjligt begränsa de eventuella negativa miljöeffekterna 
på grund av en senare ersättning av ett visst antal befintliga motorer som ännu inte uppfyller 
den nya strängare utsläppsgränsen.

Man kan fråga sig varför gruppen av traktortillverkare togs från förslaget om ändring av 
direktiv 97/68/EG om utsläpp från mobila maskiner som inte är avsedda för väg och 
behandlas separat när den föreslagna lösningen för traktorer enligt kommissionen ligger helt i 
linje med direktiv 97/68/EG. Föredraganden skulle vilja ha mer information baserad på 
separata undersökningar för traktortillverkare, i stället för att behöva förlita sig på enbart 
uppgifter baserade på en utvärdering av hela sektorn för mobila maskiner som inte är avsedda 
för väg, och skulle uppskatta mer forskning och fler arbetsstudier från tredjeparter för att 
noggrant kunna bedöma både de kortsiktiga och särskilt de långsiktiga effekterna av de 
föreslagna ändringarna.

Föredraganden skulle dessutom vilja påminna om att kommissionen på grund av förseningar i 
det förberedande arbetet lade fram sitt förslag i en period när de nya, strängare 
utsläppsgränserna successivt håller på att införas.  Detta förringar på sätt och vis förslagets 
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relevans. Föredraganden anser att fokus bör läggas på en mer omfattande översyn av 
direktiv 97/68/EG som skulle läggas fram av kommissionen senare i år.   

Samtidigt inser föredraganden i synnerhet behovet av flexibilitetsbestämmelser för små och 
medelstora tillverkare för att kostnaderna för uppfyllandet av de nya kraven ska kunna 
minskas. Å andra sidan finns det också de tillverkare som redan har investerat i forskning och 
utveckling, och förslaget bör inte leda till minskad konkurrenskraft för dem på marknaden.

Trots vissa betänkligheter förespråkar föredraganden ett godkännande av kommissionens 
förslag. 

******

Med beaktande av vad som nämns ovan rekommenderar föredraganden att utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet, som ansvarigt utskott, föreslår att kommissionens förslag 
godkänns.

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott föreslå att kommissionens förslag godkänns.


