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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD 
RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse direktiivi 2000/25/EÜ paindlikkuskava alusel turule viidud traktoreid 
käsitlevate sätete osas
(KOM(2010)0607 – C7-0342/2010 – 2010/0301(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2010)0607);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille 
alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0342/2010);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja transpordi-
ja turismikomisjoni arvamust (A7-0000/2011),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. kiidab heaks oma avalduse, mis on lisatud käesolevale resolutsioonile;

3. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Direktiiviga 2000/25/EÜ on ette nähtud 
paindlikkuskava, mille alusel on tootjal 
lubatud kahe järjestikuse piirväärtuste
etapi vahelisel ajavahemikul osta piiratud 
arv mootoreid, mis ei vasta kehtivatele, 
vaid vahetult eelneva etapi piirväärtustele.

(3) Direktiiviga 2000/25/EÜ on ette nähtud 
paindlikkuskava, mille alusel on tootjal 
lubatud teatava etapi jooksul osta piiratud 
arv mootoreid, mis ei vasta kehtivatele, 
vaid vahetult eelneva etapi piirväärtustele.
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Or. it

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) III A etapilt III B etapile ülemineku 
perioodil tuleks tõsta paindlikkuskava 
alusel turule viidavate mootorite protsenti 
20 %-lt 50 %-ni traktoritootja aastasest
müügimahust vastavas 
mootorikategoorias. Vastavalt tuleks 
kohandada ka paindlikkuskava alusel 
turule viidavate mootorite piirarvu.

(5) III B etapis paindlikkuskava alusel 
turule viidavate mootorite osakaal peaks 
olema 50% traktoritootja aastasest
ringlusse lastavate traktorite kogusest
vastavas mootorikategoorias. Vastavalt 
tuleks kohandada ka paindlikkuskava 
alusel turule viidavate mootorite
kindlaksmääratud arvu.

Or. it

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Direktiiviga ettenähtud meetmed 
võetakse selleks, et aidata tööstusharul 
toime tulla ajutiste raskustega. Sellest 
tulenevalt kohaldatakse neid meetmeid 
ainult III A etapilt III B etapile ülemineku 
perioodil ja nende kehtivusaeg lõpeb 
31. detsembril 2013,

(7) Direktiiviga ettenähtud meetmed 
võetakse selleks, et aidata tööstusharul 
toime tulla ajutiste raskustega. Sellest 
tulenevalt kohaldatakse neid meetmeid 
ainult III B etapis.

Or. it

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige -1 (uus)
Direktiiv 2000/25/EÜ
Artikkel 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- 1. Artiklisse 1 lisatakse järgmised 
mõisted:
– „paindlikkuskava”: erandimenetlus, mis 
võimaldab liikmesriigil lubada  turule 
piiratud koguse mootoreid kooskõlas 
artiklis 3a sätestatud nõuetega;
– „mootorikategooria”: mootorite 
klassifikatsioon, milles on ühendatud 
võimsusklass ja heitgaasipiirangute etapp. 

Or. it

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 1
Direktiiv 2000/25/EÜ
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklile 3a lisatakse järgmine lõik: „IV 
lisa punktides 1.2, 1.2.1 ja 1.2.2 sätestatud 
paindlikkuskava kohaldatakse üksnes III 
A etapilt III B etapile ülemineku perioodil
ja selle kehtivusaeg lõpeb 31. detsembril 
2013.”

1. Artiklit 3a muudetakse järgmiselt: 
„Erandina artikli 3 lõigetest 1 ja 2 näevad 
liikmesriigid ette, et traktoritootja 
taotlusel ja tingimusel, et 
tüübikinnitusasutus on andnud vastava 
loa, võib mootoritootja viia turule piiratud 
arvu mootoreid IV lisas sätestatud korras.
Punktides 1.2, 1.2.1 ja 1.2.2 sätestatud 
paindlikkuskava hakatakse kohaldama 
siis, kui muutub kohustuslikuks teatavale 
etapile vastavate mootorite turule viimine 
ja selle kestus peaks olema sama etapi 
kestusega, aga mitte pikem kui kolm 
aastat. Mootorid saavad tüübikinnituse 
vastavalt käesolevale etapile vahetult 
eelnenud etapis kehtinud nõuetele.”

Or. it
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 2
Direktiiv 2000/25/EÜ
Lisa IV – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. IV lisa punkt 1 asendatakse käesoleva 
direktiivi I lisa tekstiga.

2. IV lisa asendatakse käesoleva direktiivi I 
lisa tekstiga.

Or. it

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa 
Direktiiv 2000/25/EÜ
IV lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IV lisa punkt 1 asendatakse järgmisega: IV lisa asendatakse järgmisega:

Or. it

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa
Direktiiv 2000/25/EÜ
IV lisa – punkt 1 – alapunkt 1.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.1. Välja arvatud III A etapilt III B 
etapile ülemineku perioodil taotleb 
traktoritootja, kes soovib kasutada 
paindlikkuskava, oma 
tüübikinnitusasutuselt luba tellida otse või 
allhanke korras oma mootoritarnijatelt 
kahe piirväärtuste etapi vahelisel 
ajavahemikul punktides 1.1.1 ja 1.1.2
osutatud koguses mootoreid, mis ei vasta 

1.1. Erandina punktist 1.2 taotleb 
traktoritootja, kes soovib kasutada 
paindlikkuskava, oma 
tüübikinnitusasutuselt luba selleks, et tema 
mootoritootjad võiksid viia turule 
mootorid, mis on mõeldud kasutamiseks 
ainult asjaomasele traktoritootjale. 
Mootorite kogus ei tohi ületada punktides 
1.1.1 ja 1.1.2 sätestatud koguseid, välja 
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kehtivatele heite piirväärtustele, kuid 
millel on eelmise piirväärtuste etapi 
tüübikinnitus. 

arvatud III B etapis. Mootorid peavad 
vastama artiklis 3a sätestatud nõuetele.

Or. it

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa
Direktiiv 2000/25/EÜ
Lisa IV – punkt 1.1.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.1.1. Paindlikkuskava raames turule 
viidavate mootorite arv ei tohi üheski 
mootorikategoorias ületada 20 % 
kõnealuse kategooria mootoritega traktorite 
aastasest müügimahust asjaomase 
traktoritootja puhul (arvutatud viimase viie 
aasta keskmise müügi põhjal ELi turul).
Juhul, kui traktoritootja on turustanud
ELis traktoreid vähem kui viis aastat, 
arvutatakse keskmine müük selle 
ajavahemiku alusel, mille jooksul 
asjaomane tootja on ELi turul traktoreid
turustanud.

1.1.1. Paindlikkuskava raames turule 
viidavate mootorite arv ei tohi üheski 
mootorikategoorias ületada 20 % 
kõnealuse kategooria mootoritega traktorite 
aastasest ringlusse lastavast kogusest
asjaomase traktoritootja puhul (arvutatud 
viimase viie aasta keskmise müügi põhjal 
ELi turul). Juhul, kui traktoritootja on ELis 
traktoreid ringlusse lasknud vähem kui 
viis aastat, arvutatakse keskmine müük 
selle ajavahemiku alusel, mille jooksul 
asjaomane tootja on ELis traktoreid
ringlusse lasknud.

Or. it

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa
Direktiiv 2000/25/EÜ
IV lisa – punkt 1.1.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.1.2. Alternatiivse võimalusena punktile 
1.1.1 võib traktoritootja taotleda luba, et 
tema mootoritarnijad saaksid
paindlikkuskava alusel turule viia kindla 

1.1.2. Alternatiivse võimalusena punktile 
1.1.1 võib traktoritootja taotleda luba, et 
tema mootoritarnijad saaksid turule viia 
kindla arvu ainult temale kasutamiseks 
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arvu mootoreid. Üheski 
mootorikategoorias ei tohi mootorite arv 
ületada järgmisi väärtusi:

mõeldud mootoreid. Üheski 
mootorikategoorias ei tohi mootorite arv 
ületada järgmisi väärtusi:

Or. it

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa
Direktiiv 2000/25/EÜ
IV lisa – punkt 1.1.2 – tabeli pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mootori kategooria (kW) Mootori võimsusklass (kW)

Or. it

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa
Direktiiv 2000/25/EÜ
IV lisa – punkt 1.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2. III A etapilt III B etapile ülemineku 
perioodil taotleb traktoritootja, kes soovib 
kasutada paindlikkuskava, oma 
tüübikinnitusasutuselt luba tellida otse või 
allhanke korras oma mootoritarnijatelt 
kahe piirväärtuste etapi vahelisel 
ajavahemikul punktides 1.2.1 ja 1.2.2 
osutatud koguses mootoreid, mis ei vasta
kehtivatele heite piirväärtustele, kuid 
millel on eelmise piirväärtuste etapi 
tüübikinnitus..

1.2. III B etapis taotleb traktoritootja, kes 
soovib kasutada paindlikkuskava, oma 
tüübikinnitusasutuselt luba selleks, et tema 
mootoritootjad võiksid viia turule ainult 
temale kasutamiseks mõeldud mootoreid. 
Mootorite kogus ei tohi olla suurem kui
punktides 1.2.1 ja 1.2.2 osutatud. Mootorid 
peavad vastama artiklis  3a sätestatud 
nõuetele.

Or. it
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa
Direktiiv 2000/25/EÜ
IV lisa – punkt 1.2.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2.1. Paindlikkuskava raames turule 
viidavate mootorite arv ei tohi üheski 
mootorikategoorias ületada 50 % 
kõnealuse kategooria mootoritega traktorite 
aastasest müügimahust asjaomase 
traktoritootja puhul (arvutatud viimase viie 
aasta keskmise müügi põhjal ELi turul).
Juhul, kui traktoritootja on turustanud
ELis traktoreid vähem kui viis aastat, 
arvutatakse keskmine müük selle 
ajavahemiku alusel, mille jooksul 
asjaomane tootja on ELi turul traktoreid
turustanud.

1.2.1. Paindlikkuskava raames turule 
viidavate mootorite arv ei tohi üheski 
mootorikategoorias ületada 50 % 
kõnealuse kategooria mootoritega traktorite 
aastasest ringlusse lastavast kogusest
asjaomase traktoritootja puhul (arvutatud 
viimase viie aasta keskmise müügi põhjal 
ELi turul). Juhul, kui traktoritootja laseb 
ELis ringlusse traktoreid vähem kui viis 
aastat, arvutatakse keskmine müük selle 
ajavahemiku alusel, mille jooksul 
asjaomane tootja on ELis traktoreid
ringlusse lasknud.

r. it

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa
Direktiiv 2000/25/EÜ
IV lisa – punkt 1.2.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2.2. Alternatiivse võimalusena punktile 
1.2.1 võib traktoritootja taotleda luba, et 
tema mootoritarnijad saaksid 
paindlikkuskava alusel turule viia kindla 
arvu mootoreid. Üheski 
mootorikategoorias ei tohi mootorite arv 
ületada järgmisi väärtusi:

1.2.2. Alternatiivse võimalusena punktile 
1.2.1 võib traktoritootja taotleda luba, et 
tema mootoritarnijad saaksid 
paindlikkuskava alusel turule viia kindla 
arvu ainult temale kasutamiseks mõeldud
mootoreid. Üheski mootorikategoorias ei 
tohi mootorite arv ületada järgmisi 
väärtusi:

Or. it
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa
Direktiiv 2000/25/EÜ
IV lisa – punkt 1.2.2 – tabeli pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mootori kategooria (kW) Mootori võimsusklass (kW)

Or. it

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 1
Direktiiv 2000/25/EÜ
IV lisa – punkt 1.3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.3. Traktoritootja lisab 
tüübikinnitusasutusele esitatavale 
taotlusele järgmise teabe:

1.3. (Muudatusettepanek ei puuduta 
eestikeelset versiooni.)

Or. it

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa 
Direktiiv 2000/25/EÜ
IV lisa – punkt 2.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.1. Mootoritootja võib viia turule [...] 
mootoreid paindlikkuskava alusel, mis 
on lubatud vastavalt käesoleva lisa 
punktidele 1 ja 3.

Or. it
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa 
Direktiiv 2000/25/EÜ
IV lisa – punkt 2.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.2. Mootoritootja märgistab mootorid
järgmise tekstiga: „Paindlikkuskava 
alusel turule viidud mootor” kooskõlas I 
lisa punktiga 5.

Or. it

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa 
Direktiiv 2000/25/EÜ
IV lisa – punkt 3.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.1. Tüübikinnitusasutus hindab
paindlikkuskava taotluste ja lisatud 
dokumentide sisu. Hindamise 
tulemusena teavitab tüübikinnitusasutus 
traktoritootjat oma otsusest, kas lubada 
taotletud paindlikkuskava kasutamist.”

Or. it
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SELETUSKIRI

Ettepaneku sisu 

Käesolev direktiiv käsitleb põllumajandustraktorite heiteid ja selles muudetakse direktiivi 
2000/25/EÜ ainult koguste osas, muutmata seejuures direktiivi keskkonnakaitse alaseid 
eesmärke, meetodeid ega kehtivusaega. Direktiiv on kiireloomuline, kuna see puudutab juba 
1. jaanuaril 2011. aastal alanud perioodi ning on väga oluline positiivse mõju pärast, mida see 
eeldatavasti kõnealusele valdkonnale avaldab.

Direktiivis 2000/25/EÜ põllumajandustraktorite heitmete kohta kehtestatakse piirmäärad 
süsinikmonooksiidi (CO), süsivesinike (HC), lämmastikoksiidide (NO) ja tahkete osakeste 
heidetele, mida tekitavad traktoritesse paigaldatud diiselmootorid. 

Iga traktoriliigi kohta kehtestatakse direktiivis heidete piirmäärad vastavalt kasutatava 
mootori võimsusele ja nähakse ette järjestikuste etappide jooksul heidete järkjärguline 
vähendamine.
31. detsembril 2010 lõppes III A etapp ja 1. jaanuaril 2011 algas III B etapp, mis lõpeb 
31. detsembril 2013. Alanud etapis kehtivad piirmäärad on tunduvalt rangemad kui eelmises 
etapis.

Ühest etapist teise ülemineku lihtsustamiseks on direktiiviga sisse viidud paindlikkuskava, 
mis lubab traktoritootjatel viia turule piiratud koguse traktoreid, mille mootorid vastavad 
eelmises etapis lubatud heite piirmääradele. Praeguses etapis, mida ettepanekuga soovitakse 
muuta, kehtestatakse paindlikkuskava raames piirmääraks mitte rohkem kui 20% aastasest 
müügimahust, mis on arvestatud ELi viimase viie aasta keskmise müügimahu alusel, ning 
väikeettevõtete puhul direktiivis kehtestatud suurim kogus.

Kavandatava muudatusega suurendatakse ainult protsendimäära 20%-lt 50%-le.  Eesmärk on 
säilitada kõnelause tootmissektori asjakohane majandusareng ning samas mitte muuta 
keskkonnakaitseprogrammi. Kavandatav muudatus põhineb järgmistel kaalutlustel.

a) Tehniline mahajäämus. III B etapis ette nähtud suur heidete vähendamine nõuab põhjalikke 
muudatusi olemasolevates mootorites. Need muudatused puudutavad peamiselt mootorite 
seadistust, suurust ja kaalu. Seetõttu tuleb ka traktorites teha vajalikke suuri mehaanilisi 
muudatusi, et uued mootorid neile sobiksid. Tehnoloogilised lahendused, mis võimaldavad 
pidada kinni käesolevaks etapiks kehtestatud piirmääradest, ei ole veel lõplikud ja nõuavad 
täiendavaid põhjalikke teadusuuringuid.

b) Majanduskriis. Finants- ja majanduskriis on mõjutanud kogu maailma ja peaaegu kõiki 
tootmissektoreid, sealhulgas traktoritootmist. Põllumajandusmasinate tootjate liidu (CEMA) 
andmetel vähenes 2009. aastal käive 20–25% võrreldes 2008. aastaga ja lisaks näitavad 2010. 
aasta esimese semestri andmed 22%-st langust 2009. aastaga võrreldes.

Direktiiv ei mõjuta mingil viisil eelarvet ja kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega on selle 
õiguslikuks aluseks asutamislepingu artikkel 114.
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Raportööri märkused

Komisjoni kavandatud direktiiv on igati tervitatav. See on kooskõlas keskkonnakaitse 
eesmärkidega, mille EL hiljuti vastu võttis. Arvestades tõsist majanduskriisi, oleks komisjon 
võinud teha radikaalsemaid ettepanekuid, nagu näiteks kehtestama direktiivile moratooriumi, 
muutma ajutiselt etappe või kehtestama suurema paindlikkusprotsendi.

Komisjon seevastu otsustas viia sisse lihtsa, tõhusa ja õigeaegse meetme, mis aitavad:

a) ELi tootjatel müüa traktoreid, saada üle praegusest raskest majanduslikust olukorrast, leida 
uusi vahendeid teadustööks, pidada kinni Euroopa Liidu keskkonnakaitse eeskirjades 
sätestatud piirangutest;
b) põllumajandusettevõtjatel asendada vanad traktorid uutega, millel on vähem saastav 
mootor.

Kui soovitatud muudatusettepanekuid vastu ei võeta, saavutame soovitule vastupidise 
tulemuse. Paljud põllumajandusettevõtjad, kellel on valida, kas kasutada edasi rohkem 
saastavaid vanu traktoreid või osta uued, mis on palju kallimad ja milles on kasutatud veel 
ebakindlat ja katsetamisjärgus tehnoloogiat, ning võttes arvesse rasket majanduslikku 
olukorda, võivad otsustada esimese valiku kasuks ning aitavad sellega pigem kaasa Euroopa 
keskkonna halvendamisele kui parandamisele.

Kokkuvõttes võimaldaks kõnealune direktiiv koos esitatud väikeste muudatustega ELil 
saavutada  märkimisväärse lõpptulemuse, mis hõlmab tõhusat keskkonnakaitset, kõnealuse 
tootmisvaldkonna majanduslikku toetamist, soovitud lisavahendite saamist teadustegevuseks 
ning mõistlikku ajavahemikku selleks, et teadlased ja tööstus suudaksid välja töötada uued 
mootorid, mis vastavad III B etapis ette nähtud muutmata tasemetele. 
Lõpuks tuleks ka rõhutada, et muudatusettepanekutel on väike mõju keskkonnale. 

Komisjoni jaoks JRC koostatud hinnangu kohaselt oleks esitatud soovituste järgi 
paindlikkuskava muutmise hinnanguline mõju ainult 0,3% kõigist väljaspool teid kasutatavate 
liikurmasinate koguheitest esimese aasta jooksul.


