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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos 
Direktyvos 2000/25/EB nuostatos dėl traktorių, pateiktų rinkai pagal lankstumo schemą
(COM(2010)0607 – C7-0342/2010 – 2010/0301(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2010)0607),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7–0193/2010),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą bei 
Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A6-0201/2010),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. patvirtina prie šios rezoliucijos pridedamą pareiškimą;

3. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Direktyvoje 2000/25/EB nustatyta 
lankstumo schema, kad traktorių 
gamintojai galėtų laikotarpiu tarp dviejų 
išmetalų kiekio ribojimo etapų parduoti 
ribotą skaičių variklių, kurie neatitinka 
reikalavimų dėl galiojančių išmetalų kiekio 
ribinių verčių, bet yra patvirtinti kaip 
atitinkantys reikalavimus dėl ankstesniojo 

(3) Direktyvoje 2000/25/EB nustatyta 
lankstumo schema, kad traktorių 
gamintojai galėtų esamu etapu parduoti 
ribotą skaičių variklių, kurie neatitinka 
reikalavimų dėl galiojančių išmetalų kiekio 
ribinių verčių, bet yra patvirtinti kaip 
atitinkantys reikalavimus dėl ankstesniojo 
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etapo išmetalų kiekio ribinių verčių. etapo išmetalų kiekio ribinių verčių.

Or. it

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Perėjimo nuo III A prie III B etapo
laikotarpiu variklių, tiekiamų rinkai pagal 
lankstumo schemą, procentinė dalis turėtų 
būti padidinta nuo 20 iki 50 % traktorių 
gamintojų metinės traktorių, parduodamų
su tos kategorijos varikliais, apyvartos. 
Optimaliu atveju didžiausias variklių, kurie 
gali būti tiekiami rinkai pagal lankstumo 
schemą, skaičius turėtų būti atitinkamai 
pakeistas.

(5) III B etapu variklių, tiekiamų rinkai 
pagal lankstumo schemą, procentinė dalis 
yra 50 % traktorių gamintojų registruotų
traktorių su tos kategorijos varikliais 
metinio skaičiaus. Optimaliu atveju 
nustatytas variklių, kurie gali būti tiekiami 
rinkai pagal lankstumo schemą, skaičius 
turėtų būti atitinkamai pakeistas.

Or. it

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Šioje direktyvoje numatytomis 
priemonėmis atsižvelgiama į laikinus 
pramonės patiriamus sunkumus; jos turėtų 
būti skirtos tik perėjimui nuo III A prie 
III B etapo ir turėtų baigti galioti 2013 m. 
gruodžio 31 d.,

(7) Šioje direktyvoje numatytomis 
priemonėmis atsižvelgiama į laikinus 
pramonės patiriamus sunkumus; jos turėtų 
būti skirtos tik III B etapui,

Or. it
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 dalis (nauja)
Direktyva 2000/25/EB
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- 1. 1 straipsnis papildomas šiomis 
apibrėžtimis:
– „lankstumo schema“ –  išimčių tvarka, 
pagal kurią valstybė narė leidžia rinkai 
tiekti ribotą variklių skaičių laikantis 3a 
straipsnyje nustatytų reikalavimų;
– „variklių kategorija“ – variklių 
klasifikavimas, apimantis galios intervalą 
ir išmetalų kiekio ribojimo etapą. 

Or. it

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2000/25/EB
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 3a straipsnis papildomas šia pastraipa: 
„IV priedo 1.2., 1.2.1 ir 1.2.2 skirsniuose 
išdėstyta lankstumo schema taikoma tik 
perėjimui nuo III A prie III B etapo ir 
baigia galioti 2013 m. gruodžio 31 d.“

1. 3a straipsnis iš dalies keičiamas taip: 
„Nukrypdamos nuo 3 straipsnio 1 ir 
2 dalių nuostatų, valstybės narės 
užtikrina, kad traktorių gamintojo 
prašymu ir laikantis sąlygos, kad 
patvirtinimą išduodanti institucija būtų 
išdavusi atitinkamą leidimą, variklių 
gamintojas galėtų pagal IV priede 
nurodytas procedūras rinkai tiekti ribotą 
variklių skaičių. IV priedo 1.2., 1.2.1 ir 
1.2.2 skirsniuose išdėstytą  lankstumo 
schemą pradedama taikyti, kai variklių 
tiekimas rinkai pagal nustatytą etapą 
tampa privalomas, ir jos taikymas turi 
trukti tokį patį laikotarpį kaip pats etapas, 
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tačiau ne ilgiau kaip trejus metus. 
Varikliai patvirtinami pagal reikalavimus 
dėl etapo, taikyto prieš pat taikomąjį 
etapą.“

Or. it

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 dalis
Direktyva 2000/25/EB
IV priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. IV priedo 1 skirsnis pakeičiamas šios 
direktyvos I priedo tekstu.

2. IV priedas pakeičiamas šios direktyvos 
I priedo tekstu.

Or. it

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedas
Direktyva 2000/25/EB
IV priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IV priedo 1 skirsnis pakeičiamas taip: IV priedas pakeičiamas taip:

Or. it

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedas
Direktyva 2000/25/EB
IV priedo 1 punkto 1.1 papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.1. Išskyrus perėjimo nuo III A prie III B 
etapo laikotarpį, traktorių gamintojas, 
pageidaujantis pasinaudoti lankstumo 
schema, turi prašyti savo patvirtinimą 
suteikiančios institucijos leidimo 
laikotarpiu nuo vieno iki kito išmetalų 
kiekio ribojimo etapo tiekti rinkai arba 
įsigyti iš variklių tiekėjų 1.1.1 ir 
1.1.2 skirsniuose nurodytų variklių, kurie 
neatitinka galiojančių reikalavimų dėl 
išmetalų kiekio ribinių verčių, tačiau yra 
patvirtinti kaip atitinkantys reikalavimus 
dėl ankstesniojo etapo išmetalų kiekio 
ribinių verčių.

1.1. Išskyrus 1.2 punktą, traktorių 
gamintojas, pageidaujantis pasinaudoti 
lankstumo schema, turi prašyti savo 
patvirtinimą suteikiančios institucijos, kad 
jo variklių gamintojai galėtų tiekti rinkai 
variklius, skiriamus tik šiam traktorių 
gamintojui naudoti. Išskyrus III B etapą, 
variklių skaičius neturi viršyti tų skaičių, 
kurie nurodyti 1.1.1. ir punktuose. 
Varikliai atitinka 3a straipsnyje nurodytus 
reikalavimus.

Or. it

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedas
Direktyva 2000/25/EB
IV priedo 1.1.1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.1.1. Kiekvienos variklių kategorijos 
variklių, pateiktų rinkai pagal lankstumo 
schemą, skaičius turi neviršyti 20 % 
traktorių gamintojų metinės traktorių, 
kuriuose įmontuotas tos kategorijos 
variklis, apyvartos (apskaičiuotos pagal 
vidutinę apyvartą Sąjungos rinkoje per 
pastaruosius 5 metus). Jei traktorių 
gamintojas prekiauja Sąjungos rinkoje 
mažiau kaip penkerius metus, vidurkis 
apskaičiuojamas pagal faktinį laikotarpį, 
kurį traktorių gamintojas prekiavo
traktoriais Sąjungoje.

1.1.1. Kiekvienos variklių kategorijos 
variklių, pateiktų rinkai pagal lankstumo 
schemą, skaičius turi neviršyti 20 % 
traktorių gamintojo registruotų traktorių, 
kuriuose įmontuotas tos kategorijos 
variklis, metinio skaičiaus (apskaičiuoto
pagal vidutinę apyvartą Sąjungos rinkoje 
per pastaruosius 5 metus). Jei traktorių 
gamintojas Sąjungos rinkoje traktorius
registruoja mažiau kaip penkerius metus, 
vidurkis apskaičiuojamas pagal faktinį 
laikotarpį, per kurį traktorių gamintojas 
registravo traktorius Sąjungoje.

Or. it
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedas
Direktyva 2000/25/EB
IV priedo 1.1.2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.1.2. Pagal kitą galimą alternatyvą 1.1.1. 
skirsniui, traktorių gamintojas gali prašyti 
leidimo variklių tiekėjams tiekti rinkai 
nustatytą skaičių variklių pagal lankstumo 
schemą. Kiekvienos kategorijos variklių 
skaičius negali viršyti šių verčių:

1.1.2. Pagal kitą galimą alternatyvą 1.1.1. 
skirsniui, traktorių gamintojas gali prašyti 
leidimo variklių tiekėjams tiekti rinkai 
nustatytą skaičių variklių, skirtų tik jam 
naudoti. Kiekvienos kategorijos variklių 
skaičius negali viršyti šių verčių: 

Or. it

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedas
Direktyva 2000/25/EB
IV priedo 1.1.2 papunkčio lentelės skilties pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Variklio kategorija (kW) Variklio galios intervalas (kW)

Or. it

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedas
Direktyva 2000/25/EB
IV priedo 1.2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2. Perėjimo nuo III A prie III B etapo 
laikotarpiu traktorių gamintojas, 
pageidaujantis pasinaudoti lankstumo 
schema, turi prašyti savo patvirtinimą 
suteikiančios institucijos leidimo 

1.2. III B etapu traktorių gamintojas, 
pageidaujantis pasinaudoti lankstumo 
schema, turi prašyti savo patvirtinimą 
suteikiančios institucijos leidimo, kad jo 
variklių gamintojai galėtų rinkai tiekti 
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laikotarpiu nuo vieno iki kito išmetalų 
kiekio ribojimo etapo tiekti rinkai arba
įsigyti iš variklių tiekėjų 1.2.1 ir 1.2.2 
skirsniuose nurodytų variklių, kurie 
neatitinka reikalavimų dėl galiojančių 
išmetalų kiekio ribinių verčių, tačiau yra 
patvirtinti kaip atitinkantys reikalavimus 
dėl ankstesniojo etapo išmetalų kiekio 
ribinių verčių.

variklius, skirtus tik jam naudoti. Variklių 
skaičius neturi viršyti tų skaičių, kurie 
nurodyti 1.2.1. ir 1.2.2. punktuose
Varikliai atitinka 3a straipsnyje nurodytus 
reikalavimus.

Or. it

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedas
Direktyva 2000/25/EB
IV priedo 1.2.1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2.1. Kiekvienos variklių kategorijos 
variklių, pateiktų rinkai pagal lankstumo 
schemą, skaičius turi neviršyti 50 % 
traktorių gamintojų metinės traktorių, 
kuriuose įmontuotas tos kategorijos 
variklis, apyvartos (apskaičiuotos pagal 
vidutinę apyvartą Sąjungos rinkoje per 
pastaruosius 5 metus). Jei traktorių 
gamintojas prekiauja Sąjungos rinkoje 
mažiau kaip penkerius metus, vidurkis 
apskaičiuojamas pagal faktinį laikotarpį, 
kurį traktorių gamintojas prekiavo 
traktoriais Sąjungoje.

1.2.1. Kiekvienos variklių kategorijos 
variklių, pateiktų rinkai pagal lankstumo 
schemą, skaičius turi neviršyti 50 % 
traktorių gamintojo registruotų traktorių, 
kuriuose įmontuotas tos kategorijos 
variklis, metinio skaičiaus (apskaičiuoto 
pagal vidutinę apyvartą Sąjungos rinkoje 
per pastaruosius 5 metus). Jei traktorių 
gamintojas Sąjungoje registruoja 
traktorius trumpesnį kaip penkerių metų 
laikotarpį, vidurkis apskaičiuojamas pagal 
faktinį laikotarpį, per kurį traktorių 
gamintojas Sąjungoje registravo 
traktorius.

Or. it

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedas
Direktyva 2000/25/EB
IV priedo 1.2.2 papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2.2. Pagal kitą galimą alternatyvą 1.2.1. 
skirsniui, traktorių gamintojas gali prašyti 
leidimo variklių tiekėjams tiekti rinkai 
nustatytą skaičių variklių pagal lankstumo 
schemą. Kiekvienos kategorijos variklių 
skaičius negali viršyti šių verčių: 

1.2.2. Pagal kitą galimą alternatyvą 1.2.1. 
skirsniui, traktorių gamintojas gali prašyti 
leidimo variklių tiekėjams tiekti rinkai 
nustatytą skaičių variklių, skirtų tik jam 
naudoti. Kiekvienos kategorijos variklių 
skaičius negali viršyti šių verčių:

Or. it

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedas
Direktyva 2000/25/EB
IV priedo 1.2.2 papunkčio lentelės skilties pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Variklio kategorija (kW) Variklio galios intervalas (kW)

Or. it

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 punktas
Direktyva 2000/25/EB
IV priedo 1.3 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.3. Į paraišką patvirtinimą išduodančiai 
institucijai traktorių gamintojas įtraukia šią 
informaciją:

1.3. Į paraišką, skiriamą patvirtinimą 
išduodančiai institucijai, traktorių 
gamintojas įtraukia šią informaciją:

Or. it
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedas
Direktyva 2000/25/EB
IV priedo 2.1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.1. Variklio gamintojas gali pateikti į 
rinką variklius [...] pagal lankstumo 
schemą, patvirtintą pagal šio priedo 1 ir 
3 skyrius.

Or. it

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedas
Direktyva 2000/25/EB
IV priedo 2.2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.2. Tokius variklius gamintojas turi 
paženklinti nurodydamas šį tekstą: 
„Variklis, pateiktas į rinką pagal 
lankstumo schemą“ ir laikydamasis 
I priedo 5 skirsnyje pateiktų reikalavimų.

Or. it

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedas
Direktyva 2000/25/EB
IV priedo 3.1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.1. Patvirtinimą išduodanti institucija 
įvertina prašymo dėl lankstumo schemos 
ir pridedamų dokumentų turinį. Toliau 
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ji praneša traktorių gamintojui apie 
priimtą sprendimą leisti ar neleisti 
taikyti lankstumo schemą, kaip prašoma.

Or. it
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pasiūlymo esmė
Svarstoma direktyva yra susijusi su žemės ūkio traktorių išmetamais teršalais ir pagal ją 
atliekami tik kiekybiniai Direktyvos 2000/25/EB pakeitimai, nekeičiant jos su aplinkos 
apsauga susijusių tikslų, metodologijos ar galiojimo laikotarpio. Tai skubi direktyva, nes ji 
daro poveikį jau 2011 m. sausio 1 d. prasidėjusiam laikotarpiui, ir tai labai svarbu dėl 
teigiamo poveikio, kurį, kaip tikimasi, ji darys susijusiai pramonei.

Direktyvoje 2000/25/EB dėl žemės ūkio traktorių išmetamų teršalų nustatomi anglies 
monoksido (CO), angliavandenilių (HC), azoto oksidų (NOx) ir kietųjų dalelių (PM), kurios 
gali būti išmetamos su traktorių dyzelinių variklių išmetamomis dujomis, didžiausi laipsniai.
Direktyvoje remiantis variklio galia nustatomos kiekvieno skirtingo traktoriaus tipo išmetamų 
teršalų didžiausios vertės ir užtikrinamas laipsniškas ir etapais suskirstytas išmetamų teršalų 
kiekio mažinimas. 2010 m. gruodžio 31 d. baigėsi III A etapas ir 2011 m. sausio 1 d. prasidėjo 
III B etapas, kuris truks iki 2013 m. gruodžio 31 d. Visai neseniai prasidėjusiam etapui 
nustatytos ribos yra daug griežtesnės už tas, kurios taikytos ankstesniu etapu.

Siekiant užtikrinti perėjimą nuo vieno etapo prie kito etapo, direktyvoje nustatyta lankstumo 
sistema, pagal kurią traktorių gamintojai gali rinkai tiekti ribotą skaičių traktorių, kurių 
varikliai atitinka per ankstesnį laikotarpį leistinas išmetamų teršalų kiekio ribas. Per esamą 
laikotarpį, kurį pasiūlyme siekiama pakeisti, pagal lankstumo sistemą jau leidžiama mažiau 
griežtas ribas taikyti ne didesnei kaip 20 proc. metinių apyvartų procentinei daliai, 
apskaičiuojamai pagal apyvartos ES vidurkį per praėjusius penkerius metus, ir mažesnių 
įmonių atveju – direktyvoje nustatytam didžiausiam leidžiamam skaičiui.
Siūloma tik procentinę dalį padidinti nuo 20 proc. iki 50 proc. Taip siekiama išlaikyti tinkamą 
susijusios pramonės ekonominę plėtrą ir tuo pačiu metu nekeisti aplinkos apsaugos 
programos. Siūlomas pakeitimas grindžiamas šiais svarstymais:

a) Technologijų plėtros vėlavimas: dėl paties griežčiausio išmetamų teršalų kiekio mažinimo 
III B etapu turi būti atlikti dideli esamų variklių pakeitimai, kurie darys poveikį jų 
konfigūracijai, dydžiui ir svoriui. Taigi taip pat reikės atlikti didelius mechaninius traktorių 
pakeitimus, kad būtų galima priderinti naujus variklius. Technologiniai sprendimai, kurie 
suteiks galimybes atitikti nustatytas vertes esamu etapu, dar nėra galutiniai ir jiems reikia 
papildomų su moksliniais tyrimais susijusių pastangų.

b) Ekonomikos krizė: finansų ir ekonomikos krizė padarė poveikį visam pasauliui ir iš esmės 
visiems gamybos sektoriams, įskaitant traktorių pramonę. Pasak šiai pramonei atstovaujančios 
organizacijos (CEMA), 2008–2009 m. apyvarta sumažėjo 20–25 proc., o 2010 m. pirmojo 
ketvirčio duomenys rodo 22 proc. sumažėjimą, palyginti su 2009 m. 

Direktyva nedarys jokio poveikio biudžetui ir, tinkamai atsižvelgiant į subsidiarumo principą, 
ji pagrįsta Sutarties 114 straipsniu.

Pranešėjo pastabos
Komisijos siūlomą direktyvą tikrai reikia vertinti palankiai. Joje laikomasi prieš kurį laiką 
nustatytų aplinkos apsaugos tikslų. Omenyje turint didelę ekonomikos krizę, Komisija galėjo 
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pateikti radikalesnių pasiūlymų, pvz., direktyvos moratoriumą, etapų laikotarpių keitimą ar 
net didesnę lankstumo procentinę dalį.

Vis dėlto Komisija pasirinko taikyti paprastą, veiksmingą ir laikiną priemonę, kurią taikant 
bus sudarytos galimybės:

a) ES gamintojams parduoti traktorius, įveikti esamą sunkią ekonomikos krizę, rasti naujų 
išteklių moksliniams tyrimams ir laikytis Europos tesisės aktuose siekiant aplinkos apsaugos 
tikslų nustatytų ribų;
b) ūkininkams pakeisti savo senesnius traktorius naujais, kurių varikliai terš mažiau.

Jei siūlomas pakeitimas nebūtų priimtas, paradoksalu, tačiau pasiektume priešingų rezultatų 
negu tie, kurių norime. Daugelis ūkininkų, galėdami rinktis, ar išlaikyti senus traktorius, kurie 
teršia daugiau, ar pirkti naujus, kurie yra daug brangesni ir kurie pagaminti naudojant vis dar 
nepatikimas ir abejotinas technologijas, gali pasirinkti pirmąją galimybę, ypač turėdami 
omenyje esamus ekonominius sunkumus, ir tai darys žalą Europos aplinkai, o ne gerins jos 
padėtį.

Iš esmės, atlikus siūlomus nedidelius pakeitimus, ši direktyva sudarys sąlygas pasiekti svarbų 
bendrą rezultatą, apimantį veiksmingą aplinkos apsaugą, ekonominių perspektyvų požiūriu 
naudingą paramą susijusiai pramonei, labai pageidautiną išteklių, skiriamų moksliniams 
tyrimams, padidėjimą ir laikotarpį, kurį pagrįstai galima laikyti reikalingu siekiant sudaryti 
mokslininkams ir pramonei salygas kurti naujus variklius, kurie suderinami su nepakeistais 
siūlomais III B etapo laipsniais. Pagaliau verta pabrėžti, kad siūlomas pakeitimas darytų labai 
mažą poveikį aplinkai.
Anot Jungtinio Tyrimų centro (JRC) Komisijos užsakymu atlikto vertinimo, prognozuojamas 
lankstumo schemos poveikis atlikus šiame pasiūlyme nurodytus pakeitimus siektų tik 
0,3 proc. bendro teršalų kiekio, išmetamo visų per pirmuosius metus naudojamų ne kelių 
mobiliųjų mašinų.


