
PR\853269HU.doc PE454.735v03-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

2010/0301(COD)

12.1.2011

***I
JELENTÉSTERVEZET
a 2000/25/EK irányelvnek a rugalmas végrehajtási eljárással forgalomba hozott 
traktorokra vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról 
(COM(2010)0607 – C7-0342/2010 – 2010/0301(COD))

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Előadó: Salvatore Tatarella



PE454.735v03-00 2/16 PR\853269HU.doc

HU

PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 2000/25/EK irányelvnek a rugalmas végrehajtási eljárással forgalomba hozott 
traktorokra vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
(COM(2010)0607 – C7-0342/2010 – 2010/0301(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2010)0607),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C7-0342/2010),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A7-0000/2011),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz mellékelt nyilatkozatát;

3. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2000/25/EK irányelv rugalmas 
végrehajtási eljárásról rendelkezik, amely 
lehetővé teszi a traktorgyártók számára, 
hogy két kibocsátási szakasz között
korlátozott számban olyan motorokat 
szerezzenek be, amelyek nem felelnek meg 

(3) A 2000/25/EK irányelv rugalmas 
végrehajtási eljárásról rendelkezik, amely 
lehetővé teszi a traktorgyártók számára, 
hogy egy bizonyos időszak során
korlátozott számban olyan motorokat 
szerezzenek be, amelyek nem felelnek meg 
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az éppen alkalmazandó kibocsátási 
határértékeknek, hanem csak a kibocsátási 
határértékek előző szakaszára vannak 
jóváhagyva.

az éppen alkalmazandó kibocsátási 
határértékeknek, hanem csak a kibocsátási 
határértékek előző szakaszára vannak 
jóváhagyva.

Or. it

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
5 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A III. A. szakaszból a III. B-be való 
átmenet során a rugalmas végrehajtási 
eljárással forgalomba hozott motorok
arányát a traktorgyártó által az adott 
kategóriába tartozó motorral ellátott 
traktorokból teljesített éves értékesítés 
20 %-áról 50 %-ára kell növelni. Az 
ennek alternatívájaként választható 
megoldásként meghatározott, a rugalmas 
végrehajtási eljárással forgalomba hozható 
motorok maximális számát ennek 
megfelelően ki kell igazítani.

(5) A III. B. szakasz során a rugalmas 
végrehajtási eljárással forgalomba hozott 
motorok arányának a traktorgyártó által az 
adott kategóriába tartozó motorral ellátott 
traktorokból teljesített éves forgalomba 
helyezés 50 %-ának kell megfelelnie. Az 
ennek alternatívájaként választható 
megoldásként meghatározott, a rugalmas 
végrehajtási eljárással forgalomba hozható 
motorok rögzített számát ennek 
megfelelően ki kell igazítani.

Or. it

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
7 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az ebben az irányelvben meghatározott 
intézkedések a gazdasági ágazat időszakos 
nehézségeit tükrözik; ezért a III. A. 
szakaszból a III. B. szakaszba való 
átmenetre kell korlátozódniuk, és 
2013. december 31-én hatályukat kell 
veszíteniük.

(7) Az ebben az irányelvben meghatározott 
intézkedések a gazdasági ágazat időszakos 
nehézségeit tükrözik; ezért a III. B.
szakaszra kell korlátozódniuk.
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Or. it

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – -1 bekezdés (új)
2000/25/EK irányelv
1 cikk

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- 1. Az 1. cikk az alábbi 
meghatározásokkal egészül ki:
– „rugalmas végrehajtási eljárás”: 
mentesítési eljárás, amelynek során egy 
tagállam korlátozott számban engedélyezi 
motorok forgalomba hozatalát a 3a. 
cikkben meghatározott követelmények 
szerint;
–„motorkategória”: a motorok 
osztályozása, amely összekapcsolja a 
teljesítménysávot és a kipufogógáz 
kibocsátási határértékszakaszt. 

Or. it

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 bekezdés
2000/25/EK irányelv
3 cikk

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 3.a cikk a következő albekezdéssel 
egészül ki: „A IV. melléklet 1.2., 1.2.1. és 
1.2.2. pontjában foglalt rugalmas 
végrehajtási eljárás csak a III. A.
szakaszból a III. B. szakaszba való 
átmenetre vonatkozik, és 
2013. december 31-én hatályát veszti.”

1. A 3a. cikk a következőképpen módosul:
„A 3. cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérően 
a tagállamok biztosítják, hogy – a traktor 
gyártójának a kérésére és azzal a 
feltétellel, hogy a jóváhagyó hatóság 
megadta a vonatkozó engedélyt – a 
motorok gyártója korlátozott számban 
motorokat hozzon forgalomba a IV. 
mellékletben meghatározott eljárásnak 
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megfelelően. A IV. melléklet 1.2., 1.2.1. és 
1.2.2. pontjában foglalt rugalmas 
végrehajtási eljárás akkor kezdődik, 
amikor egy meghatározott szakasz szerinti 
motorok forgalomba hozatala kötelező
érvényűvé válik és ez annyi ideig tart, 
mint maga a szakasz, de a 3 évet nem 
haladja meg. A motorokat a figyelembe 
vett szakaszt közvetlenül megelőző szakasz 
követelményei szerint hagyják jóvá.”

Or. it

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 2 bekezdés
2000/25/EK irányelv
IV melléklet – 1 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A IV. melléklet 1. pontjának helyébe 
ezen irányelv I. mellékletének szövege lép.

2. A IV. melléklet helyébe az ezen irányelv 
I. melléklete lép.

Or. it

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
I melléklet 
2000/25/EK irányelv
IV melléklet – 1 pont 

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

I. MELLÉKLET A IV. melléklet 1. 
pontjának helyébe a következő szöveg lép:

A IV. melléklet helyébe a következő 
szöveg lép:

Or. it
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Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
I melléklet
2000/25/EK irányelv
IV melléklet – 1 pont – 1.1

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.1. A III. A. és a III. B. szakasz közötti 
átmeneti időszak kivételével az a 
traktorgyártó, amelyik igénybe kívánja 
venni a rugalmas végrehajtási eljárást, 
engedélyt kér a jóváhagyó hatóságtól, 
hogy a két kibocsátási szakasz közötti 
időszakban motorbeszállítójától 
megrendelhesse vagy beszerezhesse azt az 
1.1.1. és 1.1.2. pontban említett
motormennyiséget, amely az éppen 
alkalmazandó kibocsátási határértékek 
helyett csak a kibocsátási határértékek 
előző szakaszának felel meg.

1.1. Az 1.2. pont kivételével az a 
traktorgyártó, amelyik igénybe kívánja 
venni a rugalmas végrehajtási eljárást, 
engedélyt kér saját jóváhagyó hatóságától, 
hogy motorjainak gyártói saját 
kizárólagos használatára szánt motorokat 
hozhassanak forgalomba.  A III. B.
szakasz kivételével a motorok mennyisége 
nem haladhatja meg az 1.1.1. és 1.1.2. 
pontban említett mennyiséget. A motorok 
megfelelnek a 3a. cikkbe foglalt 
követelményeknek.

Or. it

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
I melléklet
2000/25/EK irányelv
IV melléklet – 1.1.1 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.1.1. A rugalmas végrehajtási eljárással 
forgalomba hozott motorok száma egyetlen 
motorkategóriában sem haladhatja meg a 
traktorgyártónak az adott motorkategóriába 
tartozó motorral felszerelt traktorokból 
teljesített (az Unió piacán a legutolsó öt 
évben történt értékesítés átlagaként 
számolt) éves értékesítésének 20 %-át. Ha 
a traktorgyártó kevesebb mint öt éve
értékesít traktorokat az Unióban, akkor az 
átlagot azon tényleges időtartam alapján 
kell kiszámolni, amióta a traktorgyártó az 

1.1.1. A rugalmas végrehajtási eljárással 
forgalomba hozott motorok száma egyetlen 
motorkategóriában sem haladhatja meg a 
traktorgyártónak a forgalomba hozott és az 
adott motorkategóriába tartozó motorral 
felszerelt traktorokból teljesített (a 
legutolsó öt évben történt értékesítés 
átlagaként számolt) éves mennyiségének
20 %-át. Ha a traktorgyártó kevesebb mint 
öt éve helyez forgalomba traktorokat, 
akkor az átlagot azon tényleges időtartam 
alapján kell kiszámolni, amióta a 
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Unióban traktorokat forgalmaz. traktorgyártó az Unióban traktorokat
helyez forgalomba.

Or. it

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
I melléklet
2000/25/EK irányelv
IV melléklet – 1.1.2 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.1.2. Az 1.1.1. pont választható 
alternatívájaként a traktorgyártó 
engedélyt kérhet motorbeszállítói 
számára, hogy meghatározott számú 
motort rugalmassági végrehajtási 
eljárással hozhassanak forgalomba. Az 
egyes motorkategóriákban a motorok 
száma nem haladhatja meg az alábbi 
értékeket: 

1.1.2. Az 1.1.1. pont választható 
alternatívájaként a traktorgyártó 
engedélyt kérhet motorbeszállítói 
számára, hogy meghatározott számú 
motort saját kizárólagos használatára 
hozhassanak forgalomba. Az egyes 
motorkategóriákban a motorok száma 
nem haladhatja meg az alábbi értékeket: 

Or. it

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
I melléklet
2000/25/EK irányelv
IV melléklet – 1.1.2 pont – táblázat – cím

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Motorkategória (kW) Motorteljesítmény-sáv (kW)

Or. it
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Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
I melléklet
2000/25/EK irányelv
IV melléklet – 1.2 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2. A III. A. és a III. B. szakasz közötti 
átmeneti időszak alatt az a traktorgyártó, 
amelyik igénybe kívánja venni a rugalmas 
végrehajtási eljárást, engedélyt kér a
jóváhagyó hatóságtól, hogy a két 
kibocsátási szakasz közötti időszakban 
motorbeszállítójától megrendelhesse vagy 
beszerezhesse azt az 1.2.1. és
1.2.2. pontban említett motormennyiséget, 
amely az éppen alkalmazandó kibocsátási 
határértékek helyett csak a kibocsátási 
határértékek előző szakaszának felel meg.

1.2. A III. B. szakasz során az a 
traktorgyártó, amelyik igénybe kívánja 
venni a rugalmas végrehajtási eljárást, 
engedélyt kér saját jóváhagyó hatóságától, 
hogy motorjainak gyártói saját 
kizárólagos használatára szánt motorokat 
hozhassanak forgalomba.  A motorok 
mennyisége nem haladhatja meg az 1.2.1. 
és 1.2.2. pontban említett mennyiséget. A 
motorok megfelelnek a 3a. cikkbe foglalt 
követelményeknek.

Or. it

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
I melléklet
2000/25/EK irányelv
IV melléklet – 1.1.2 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2.1. A rugalmas végrehajtási eljárással 
forgalomba hozott motorok száma egyetlen 
motorkategóriában sem haladhatja meg a 
traktorgyártónak az adott motorkategóriába 
tartozó motorral felszerelt traktorokból 
teljesített (az Unió piacán a legutolsó öt
évben történt értékesítés átlagaként 
számolt) éves értékesítésének 50 %-át. Ha 
a traktorgyártó kevesebb mint öt éve
értékesít traktorokat az Unióban, akkor az 
átlagot azon tényleges időtartam alapján 
kell kiszámolni, amióta a traktorgyártó az 
Unióban traktorokat forgalmaz.

1.2.1. A rugalmas végrehajtási eljárással 
forgalomba hozott motorok száma egyetlen 
motorkategóriában sem haladhatja meg a 
traktorgyártónak a forgalomba hozott és az 
adott motorkategóriába tartozó motorral 
felszerelt traktorokból teljesített (a 
legutolsó öt év átlagaként számolt) éves
mennyiségének 50 %-át. Ha a 
traktorgyártó kevesebb mint öt éve helyez 
forgalomba traktorokat, akkor az átlagot 
azon tényleges időtartam alapján kell 
kiszámolni, amióta a traktorgyártó az 
Unióban traktorokat helyez forgalomba.
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Or. it

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
I melléklet
2000/25/EK irányelv
IV melléklet – 1.2.2 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2.2. Az 1.2.1. pont választható 
alternatívájaként a traktorgyártó 
engedélyt kérhet motorbeszállítói 
számára, hogy meghatározott számú 
motort rugalmassági végrehajtási 
eljárással hozhassanak forgalomba. Az 
egyes motorkategóriákban a motorok 
száma nem haladhatja meg az alábbi 
értékeket: 

1.2.2. Az 1.2.1. pont választható 
alternatívájaként a traktorgyártó 
engedélyt kérhet motorbeszállítói 
számára, hogy meghatározott számú 
motort saját kizárólagos használatára 
hozhassanak forgalomba. Az egyes 
motorkategóriákban a motorok száma 
nem haladhatja meg az alábbi értékeket: 

Or. it

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
I melléklet
2000/25/EK irányelv
IV melléklet – 1.1.2 pont – táblázat – cím

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Motorkategória (kW) Motorteljesítmény-sáv (kW)

Or. it

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
I melléklet – 1 pont
2000/25/EK irányelv
IV melléklet – 1.3 pont – bevezető mondat
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Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.3. A traktorgyártónak a jóváhagyó 
hatósághoz benyújtott kérelmében a 
következő információkat kell feltüntetnie:

1.3. A traktorgyártónak a jóváhagyó 
hatósághoz benyújtott kérelmében a 
következő információkat kell feltüntetnie:

Or. it

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
I melléklet 
2000/25/EK irányelv
IV melléklet – 2.1 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.1. Egy motorgyártó forgalomba hozhat 
motorokat a jelen melléklet 1. és 3. 
pontjának megfelelően engedélyezett 
rugalmas végrehajtási eljárás keretében.

Or. it

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
I melléklet 
2000/25/EK irányelv
IV melléklet – 2.2 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.2. A motorgyártó az alábbi szöveggel 
látja el ezeket a motorokat: „A rugalmas 
végrehajtási eljárás keretében forgalomba 
hozott motor” az I. melléklet 5. pontjába 
foglalt követelményeknek megfelelően.

Or. it
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Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
I melléklet 
2000/25/EK irányelv
IV melléklet – 3.1 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.1. A jóváhagyó hatóság értékeli a 
rugalmas végrehajtási eljárás iránti 
kérelem és a hozzá csatolt dokumentumok 
tartalmát. Ezt követően döntéséről 
tájékoztatja a traktorgyártót, hogy 
engedélyezi-e vagy nem a kérelmezett 
rugalmas végrehajtási eljárást.

Or. it
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INDOKOLÁS

A javaslat tartalma

A vizsgálat tárgyát képező irányelv a mezőgazdasági traktorok kibocsátására vonatkozik és a 
2000/25/EK irányelv főleg mennyiségi módosítását javasolja anélkül, hogy megváltoztatná az 
abban megfogalmazott környezetvédelmi célkitűzéseket, valamint a végrehajtást és az 
érvényességi időt. Az irányelv nagyon sürgős, mert már egy 2011. január 1-jén elkezdődött 
időszakot ölel fel, és nagyon fontos is az érintett ipari ágazatban várt pozitív hatások miatt.

A mezőgazdasági traktorok kibocsátásáról szóló 2000/25/EK irányelv a traktorokban használt 
dízelmotorok kipufogógáz-kibocsátását szabályozza a következőkre vonatkozóan: szén-
monoxid (CO), szénhidrogének (CH), nitrogén-oxidok (NO) és részecskék (PM). 

A különféle traktorok tekintetében az irányelv meghatározza, hogy a beépített motor 
teljesítményének függvényében mekkora lehet a legnagyobb kipufogógáz-kibocsátás, és 
rendelkezik a kibocsátás fokozatos, egymást követő szakaszonkénti csökkentéséről.
2010. december 31-én befejeződött a III. A. szakasz, 2011. január 1-jén pedig elkezdődött a 
III. B. szakasz, amely 2013. december 31-ig tart. A most kezdődő szakaszban a határértékek 
sokkal szigorúbbak az előző szakaszénál.

Az egymást követő szakaszok közötti átmenet megkönnyítése érdekében az irányelv 
bevezette a rugalmas végrehajtási eljárást, amely lehetővé teszi a traktorgyártók számára, 
hogy korlátozott számban olyan traktorokat hozzanak forgalomba, amelyek motorjának a 
kibocsátási határértékei az előző szakaszra vannak jóváhagyva. A jelenlegi szakaszban, 
amelynek módosítására az irányelv irányul, a rugalmas végrehajtási eljárás az Unió piacán a 
legutolsó öt évben történt értékesítés átlaga alapján az éves értékesítés nem több mint 20%-át 
írja elő, ,a kisebb vállalkozások esetében pedig egy, az irányelv által maximális meghatározott 
számot.

A javasolt módosítás csak a százalékos érték 20 %-ról 50 %-ra történő növelésére irányul. A 
javaslat általános célkitűzése a traktoripar gazdasági fejlődésének a megóvása, ugyanakkor a 
magas környezetvédelmi szint változatlan módon történő fenntartása. A módosításjavaslat az 
alábbi megállapításokon alapul:

a) Technológiai lemaradás. A III.B. szakaszra előírt kibocsátások drasztikus csökkentése a 
motorok mélyreható és jelentős megváltoztatását vonja magával, azok konfigurációjának, 
méretének és tömegének a vonatkozásában. Ebből következően, hogy be lehessen szerelni az 
új motorokat, a traktorokon is jelentős átalakításokat kellene végezni. A jelenlegi szakaszra 
előírt korlátozások betartását lehetővé tevő technológiai megoldások még nem véglegesek és 
további jelentős erőfeszítésekre van szükség a kutatás terén.
b) Gazdasági válság. A pénzügyi és gazdasági válság az egész világra és szinte az összes 
termelő ágazatra kihatással volt. A traktorgyártás sem maradt érintetlenül. Az ágazati 
szövetség (CEMA) szerint 2009-ben a forgalom 20–25 %-kal csökkent 2008-hoz képest, míg 
2010 első negyedévének adatai 22%-os visszaesést mutatnak 2009-hez képest.
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Az irányelvnek nincsenek költségvetési vonzatai és a szubszidiaritás elvét tiszteletben tartva a 
javaslat jogalapja a Szerződés 114. cikke.

Az előadó észrevételei

A Bizottság által javasolt irányelv mindenképpen üdvözlendő. Tiszteletben tartja az EU által 
már jóideje elfogadott környezetvédelmi célkitűzéseket. A súlyos gazdasági válság láttán 
radikálisabb javaslatokat is lehetett volna tenni, mint például az irányelvre vonatkozó 
moratóriumot, a szakaszok ideiglenes módosítását vagy magasabb fokú rugalmasságot.

A Bizottság azonban egy egyszerű, hatékony és jól időzített intézkedés bevezetése mellett 
döntött, amely lehetővé teszi:

a) az uniós gyártók számára, hogy értékesítsék termékeiket, felülkerekedjenek a gazdasági 
válság nehéz időszakán, új kutatási forrásokat találjanak, tiszteletben tartsák a 
környezetvédelemre irányuló uniós jog kereteit;
b) a mezőgazdasági dolgozók számára, hogy régi traktorjaikat újabb és kevésbé szennyező 
motorral felszerelt traktorokra cseréljék.

Ha a módosításjavaslatot nem fogadnák el, paradox módon a mindannyiunk által 
javasoltakkal pont ellentétes eredményt érnénk el. Valójában nagyon sok mezőgazdasági 
dolgozó az előtt az alternatíva előtt állva, hogy megtartsa régi és környezetszennyezőbb 
traktorját vagy sokkal költségesebb, még bizonytalan és kidolgozatlan technológiájú újat 
vásároljon, a nehéz gazdasági helyzetet figyelembe véve az első opciót választaná és ez 
ahelyett hogy javítaná, rontaná az európai környezetet.

Összefoglalva tehát, e szerény javaslatokkal az irányelv lehetővé teszi az EU számára, hogy 
átfogó és jelentős eredményt érjen el, amely magában foglalja a környezet megfelelő 
védelmét, az érintett termelő ágazatok gazdaságának jótékony támogatását, a kutatásra 
fordítható nagyobb bevételek megszerzése, és egy ésszerű időszakot, amely ahhoz szükséges, 
hogy a kutatás és az ipar olyan új motorokat tudjon gyártani, amelyek megfelelnek a III. B. 
szakaszra előírt nem módosított szinteknek. Hangsúlyozni kell végül, hogy a javasolt 
módosítás minimális hatással van a környezetre. 

A Közös Kutatóközpont által a Bizottság számára készített értékelés szerint az így módosított 
rugalmas végrehajtási rendszer becsült hatása az első évben az összes üzemben lévő nem 
közúti mozgó gép és berendezés összes kibocsátásának 0,3 %-ára rúgna.


