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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].



PR\853269LV.doc 3/16 PE454.735v02-00

LV

SATURA RĀDĪTĀJS

Lpp.

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS ...........................5

PASKAIDROJUMS .............................................................................................................15



PE454.735v02-00 4/16 PR\853269LV.doc

LV



PR\853269LV.doc 5/16 PE454.735v02-00

LV

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza 
Direktīvu 2000/25/EK attiecībā uz noteikumiem par traktoriem, kurus laiž tirgū 
saskaņā ar „elastības shēmu”
(COM(2010)0607 – C7-0342/2010 – 2010/0301(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0607),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0342/2010),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A7-0000/2010),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. apstiprina paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

3. prasa Komisijai vēlreiz iesniegt priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

4. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ar Direktīvu 2000/25/EK izveido 
elastības shēmu, lai ļautu traktoru 
izgatavotājiem laikā starp diviem emisijas 
posmiem iepirkt noteiktu daudzumu 
motoru, kas neatbilst spēkā esošajām 
emisijas robežvērtībām, bet ir apstiprināti 
saskaņā ar iepriekšējā posma emisijas 

(3) Ar Direktīvu 2000/25/EK izveido 
elastības shēmu, lai ļautu traktoru 
ražotājiem noteiktā posmā iepirkt noteiktu 
daudzumu motoru, kas neatbilst spēkā 
esošajām emisijas robežvērtībām, bet ir 
apstiprināti saskaņā ar iepriekšējā posma 
emisijas robežvērtību prasībām.
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robežvērtību prasībām.

Or. it

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pārejas periodā no IIIA uz 
IIIB posmu to motoru daudzums, kurus 
laiž tirgū saskaņā ar elastības shēmu, 
jāpalielina no 20 % līdz 50 % no traktoru 
izgatavotāja gadā pārdoto tādu traktoru 
daudzuma, kuros ir attiecīgās kategorijas 
motori. Turklāt attiecīgi jāpielāgo 
alternatīvā iespēja – maksimālais motoru 
skaits, ko atļauts laist tirgū saskaņā ar 
elastības shēmu.

(5) IIIB posmā to motoru daudzums, kurus 
laiž tirgū saskaņā ar elastības shēmu, ir
50 % no to traktoru skaita, kurus gadā laiž 
apgrozībā traktoru ražotājs un kuros ir 
attiecīgās kategorijas motori. Turklāt 
attiecīgi jāpielāgo alternatīvā iespēja –
noteikts motoru skaits, ko atļauts laist tirgū 
saskaņā ar elastības shēmu.

Or. it

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ar šajā direktīvā noteiktajiem 
pasākumiem risināmas pagaidu grūtības, ar 
kurām saskaras ražošanas nozare, un šie 
pasākumi jāattiecina vienīgi uz pārejas 
periodu starp IIIA un IIIB posmu, nosakot 
to beigu termiņu 2013. gada 31. decembrī,

(7) Ar šajā direktīvā noteiktajiem 
pasākumiem risināmas pagaidu grūtības, ar 
kurām saskaras ražošanas nozare, un šie 
pasākumi jāattiecina vienīgi uz 
IIIB posmu,

Or. it
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Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – - 1. punkts (jauns)
Direktīva 2000/25/EK
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- 1. Direktīvas 1. pantā iekļauj šādas 
definīcijas:
– „elastības shēma” ir atbrīvojuma 
procedūra, ar kuru dalībvalsts atļauj laist 
tirgū noteiktu skaitu motoru saskaņā ar 
3.a pantā paredzētajām prasībām;
– „motora kategorija” ir motoru 
klasifikācija, kuru veido jaudas diapazons 
un attiecīgā posma izplūdes emisiju 
robežvērtību prasības. 

Or. it

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2000/25/EK
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Direktīvas 3.a pantā pievieno šādu daļu: 
“Elastības shēmu saskaņā ar IV pielikuma
1.2., 1.2.1. un 1.2.2. punkta noteikumiem
piemēro vien pārejas periodā starp IIIA 
un IIIB posmu, un tās beigu termiņš ir 
2013. gada 31. decembris.”

1. Direktīvas 3.a pantu groza šādi: 
„Neskarot 3. panta 1. un 2. punktu, 
dalībvalstis nodrošina, ka — ja traktoru 
ražotājs ir iesniedzis pieprasījumu un ja 
apstiprinātāja iestāde ir piešķīrusi 
attiecīgo atļauju — motoru ražotājs var 
laist tirgū noteiktu skaitu motoru saskaņā 
ar IV pielikumā paredzētajām 
procedūrām. Elastības shēmu saskaņā ar 
1.2., 1.2.1. un 1.2.2. punkta noteikumiem 
sāk piemērot, kad konkrēta posma 
prasībām atbilstošu motoru laišana tirgū 
kļūst obligāta, un to piemēro tikpat ilgi, 
cik ilgst attiecīgais posms, bet ne ilgāk kā 
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trīs gadus. Motorus apstiprina saskaņā ar 
tā posma prasībām, kas ir bijis tieši pirms 
piemērojamā posma.”

Or. it

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Direktīva 2000/25/EK
IV pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Direktīvas IV pielikuma 1. iedaļu aizstāj 
ar šīs direktīvas I pielikuma tekstu.

2. Direktīvas IV pielikumu aizstāj ar šīs 
direktīvas I pielikuma tekstu.

Or. it

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums
Direktīva 2000/25/EK
IV pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas IV pielikuma 1. iedaļu aizstāj ar 
šādu iedaļu: 

Direktīvas IV pielikumu aizstāj ar šādu 
tekstu:

Or. it

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums
Direktīva 2000/25/EK
IV pielikums – 1. punkts –1.1.
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1. Traktoru izgatavotājs, kas vēlas 
izmantot elastības shēmu, savai 
apstiprinātājai iestādei lūdz atļauju 
laikposmā starp diviem emisijas posmiem, 
izņemot pārejas periodu starp IIIA un 
IIIB posmu, laist tirgū vai iegadāties no 
saviem motoru piegādātājiem noteiktus 
daudzumus 1.1.1. un 1.1.2. punktā 
aprakstīto motoru, kuri neatbilst spēkā 
esošajām emisijas robežvērtībām, bet ir 
apstiprināti saskaņā ar iepriekšējā posma 
emisijas robežvērtību prasībām.

1.1. Izņemot 1.2. punktā minēto, traktoru 
ražotājs, kas vēlas izmantot elastības 
shēmu, savai apstiprinātājai iestādei lūdz 
atļauju, lai tā motoru ražotāji varētu laist 
tirgū motorus, kuri paredzēti tikai un 
vienīgi šim traktoru ražotājam. Izņemot 
attiecībā uz IIIB posmu, motoru skaits 
nedrīkst pārsniegt 1.1.1. un 1.1.2. punktā 
minēto skaitu. Motoriem jāatbilst 
3.a pantā paredzētajām prasībām.

Or. it

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums
Direktīva 2000/25/EK
IV pielikums – 1.1.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1.1. Motoru skaits, ko laiž tirgū saskaņā 
ar elastības shēmu, nevienā motoru 
kategorijā nepārsniedz 20 % no traktoru 
izgatavotāja gadā pārdoto tādu traktoru 
daudzuma, kuriem ir attiecīgās kategorijas 
motori (ko aprēķina kā pēdējo 5 gadu 
pārdošanas apjoma vidējo rādītāju 
Savienības tirgū.) Ja traktoru izgatavotājs
ir laidis Savienības tirgū traktorus mazāk 
nekā 5 gadus, vidējo rādītāju aprēķina, 
pamatojoties uz faktisko laikposmu, kurā 
traktoru izgatavotājs ir laidis traktorus 
Savienības tirgū.

1.1.1. Motoru skaits, ko laiž tirgū saskaņā 
ar elastības shēmu, nevienā motoru 
kategorijā nepārsniedz 20 % no to traktoru 
skaita, kurus traktoru ražotājs gadā laidis 
apgrozībā un kuriem ir attiecīgās 
kategorijas motori (ko aprēķina kā pēdējo 
5 gadu pārdošanas apjoma vidējo rādītāju 
Savienības tirgū.) Ja traktoru ražotājs ir 
laidis apgrozībā Eiropas Savienībā
traktorus mazāk nekā 5 gadus, vidējo 
rādītāju aprēķina, pamatojoties uz faktisko 
laikposmu, kurā traktoru ražotājs ir laidis 
traktorus apgrozībā Eiropas Savienībā.

Or. it
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Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums
Direktīva 2000/25/EK
IV pielikums – 1.1.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1.2. Alternatīva iespēja 1.1.1. punktā 
minētajai ir tāda, ka traktoru izgatavotājs
var lūgt, lai viņa motoru piegādātājiem 
tiktu dota atļauja saskaņā ar elastības 
shēmu laist tirgū fiksētu motoru skaitu. 
Motoru skaits konkrētās motoru kategorijās 
nepārsniedz šādus rādītājus:

1.1.2. Alternatīva iespēja 1.1.1. punktā 
minētajai ir tāda, ka traktoru ražotājs var 
lūgt, lai viņa motoru piegādātājiem tiktu 
dota atļauja laist tirgū fiksētu motoru skaitu 
vienīgi viņa izmantošanai. Motoru skaits 
konkrētās motoru kategorijās nepārsniedz 
šādus rādītājus: 

Or. it

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums
Direktīva 2000/25/EK
IV pielikums – 1.1.2. punkts – tabula – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Motoru kategorija (kW) Motoru jaudas diapazons (kW)

Or. it

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums
Direktīva 2000/25/EK
IV pielikums – 1.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2. Pārejas periodā starp IIIA un IIIB 
posmu traktoru izgatavotāji, kas vēlas 
izmantot elastības shēmu, savai 
apstiprinātājai iestādei lūdz atļauju periodā 

1.2. IIIB posma laikā traktoru ražotājs, 
kas vēlas izmantot elastības shēmu, savai 
apstiprinātājai iestādei lūdz atļauju, lai tā 
motoru ražotāji varētu laist tirgū motorus, 
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starp diviem emisijas posmiem laist tirgū 
vai iegadāties no saviem motoru 
piegādātājiem noteiktus daudzumus
1.2.1. un 1.2.2. punktā aprakstīto motoru,
kuri neatbilst spēkā esošajām emisijas 
robežvērtībām, bet ir apstiprināti saskaņā 
ar iepriekšējā posma emisijas robežvērtību 
prasībām.

kuri paredzēti tikai šim traktoru 
ražotājam. Motoru skaits nedrīkst 
pārsniegt 1.2.1. un 1.2.2. punktā paredzēto 
skaitu. Motoriem jāatbilst 3.a pantā 
paredzētajām prasībām.

Or. it

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums
Direktīva 2000/25/EK
IV pielikums – 1.2.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2.1. Motoru skaits, ko laiž tirgū saskaņā 
ar elastības shēmu, nevienā motoru 
kategorijā nepārsniedz 50 % no traktoru 
izgatavotāja gadā pārdoto tādu traktoru 
daudzuma, kuriem ir attiecīgās kategorijas 
motori (ko aprēķina kā pēdējo 5 gadu 
pārdošanas apjoma vidējo rādītāju 
Savienības tirgū.) Ja traktoru izgatavotājs
ir laidis Savienības tirgū traktorus mazāk 
nekā 5 gadus, vidējo rādītāju aprēķina, 
pamatojoties uz faktisko laikposmu, kurā 
traktoru izgatavotājs ir laidis traktorus 
Savienības tirgū.

1.2.1. Motoru skaits, ko laiž tirgū saskaņā 
ar elastības shēmu, nevienā motoru 
kategorijā nepārsniedz 50 % no to traktoru 
skaita, kurus traktoru ražotājs gadā laidis 
apgrozībā un kuriem ir attiecīgās 
kategorijas motori (ko aprēķina kā pēdējo 
5 gadu pārdošanas apjoma vidējo rādītāju 
Savienības tirgū.) Ja traktoru ražotājs ir 
laidis apgrozībā Eiropas Savienībā
traktorus mazāk nekā 5 gadus, vidējo 
rādītāju aprēķina, pamatojoties uz faktisko 
laikposmu, kurā traktoru ražotājs ir laidis 
traktorus apgrozībā Eiropas Savienībā .

Or. it

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums
Direktīva 2000/25/EK
IV pielikums – 1.2.2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2.2. Alternatīva iespēja 1.2.1. punktā 
minētajai ir tāda, ka traktoru izgatavotājs
var lūgt, lai viņa motoru piegādātājiem 
tiktu dota atļauja saskaņā ar elastības 
shēmu laist tirgū fiksētu motoru skaitu. 
Motoru skaits konkrētās motoru kategorijās 
nepārsniedz šādus rādītājus: 

1.2.2. Alternatīva iespēja 1.2.1. punktā 
minētajai ir tāda, ka traktoru ražotājs var 
lūgt, lai viņa motoru piegādātājiem tiktu 
dota atļauja laist tirgū fiksētu motoru skaitu 
vienīgi viņa izmantošanai. Motoru skaits 
konkrētās motoru kategorijās nepārsniedz 
šādus rādītājus:

Or. it

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums
Direktīva 2000/25/EK
IV pielikums – 1.2.2. punkts – tabula – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Motoru kategorija (kW) Motoru jaudas diapazons (kW)

Or. it

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums – 1. punkts
Direktīva 2000/25/EK
IV pielikums – 1.3. punkts – ievadteikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.3. Traktoru izgatavotājs pieteikumā 
apstiprinātājai iestādei iekļauj šādu 
informāciju:

1.3. Traktoru ražotājs pieteikumā 
apstiprinātājai iestādei iekļauj šādu 
informāciju:

Or. it
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Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums
Direktīva 2000/25/EK
IV pielikums – 1.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.1. Motoru ražotājs drīkst saskaņā ar 
elastības shēmu laist tirgū motorus [..], 
kas apstiprināti saskaņā ar šā pielikuma 
1. un 3. punktu.

Or. it

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums
Direktīva 2000/25/EK
IV pielikums – 2.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2. Motoru ražotājam saskaņā ar 
I pielikuma 5. punkta prasībām
minētajiem motoriem ir jāuzliek šāds 
marķējuma teksts: „Motors, kas laists 
tirgū saskaņā ar elastības shēmu”.

Or. it

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums
Direktīva 2000/25/EK
IV pielikums – 3.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.1. Apstiprinātāja iestāde novērtē 
elastības shēmas piemērošanas 
pieteikuma saturu un pievienotos 
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dokumentus. Pēc pieteikuma 
izvērtēšanas tā informē attiecīgo 
traktoru ražotāju par pieņemto lēmumu, 
vai piešķirt vai nepiešķirt atļauju 
izmantot elastības shēmu, kā prasīts 
pieteikumā.

Or. it
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PASKAIDROJUMS

Priekšlikuma saturs
Direktīva attiecas uz lauksaimniecībā izmantojamo traktoru emisijām un ar to veic tikai 
kvantitatīvus Direktīvas 2000/25/EK grozījumus, nemainot vides aizsardzības mērķus, 
metodiku vai derīguma termiņu. Tā ir steidzama direktīva, jo skar prasību piemērošanas 
posmu, kas jau sākās 2011. gada 1. janvārī, un ir ļoti svarīga, jo ir sagaidāms, ka tai būs 
pozitīva ietekme uz attiecīgo ražošanas nozari.

Direktīvā 2000/25/EK par piesārņojumu emisiju no lauksaimniecības traktoriem ir noteikts 
oglekļa monoksīda (CO), ogļūdeņražu (HC), slāpekļa oksīdu (NOx) un makrodaļiņu (PM) 
maksimālais pieļaujamais apjoms, kas var tikt emitēts ar traktoru dīzeļdzinēju izplūdes gāzēm.
Katram traktoru veidam direktīvā ir noteikts maksimālais pieļaujamias emisiju apjoms, ņemot 
vērā motora jaudu, un paredzēta pakāpeniska emisiju apjoma samazināšana. 2010. gada 
31. decembrī beidzās IIIA posms un 2011. gada 1. janvārī sākās IIIB posms, kas ilgs līdz 
2013. gada 31. decembrim. Jaunā posma robežvērtības ir daudz stingrākas nekā iepriekšējā 
posma robežvērtības.

Lai atvieglotu pāreju no viena posma uz nākamo, ar minēto direktīvu ieviesa elastības shēmu, 
ļaujot traktoru ražotājiem laist tirgū noteiktu skaitu traktoru, kuru emisijas rādītāji atbilst 
iepriekšējā posma prasībām. Pašreizējā posmā, ko plānots grozīt ar minēto priekšlikumu, 
saskaņā ar elastības shēmu jau ir atļauts piemērot mazāk stingrus ierobežojumus ne vairāk kā 
20 procentiem no gadā pārdotā traktoru skaita, kas aprēķināts, ņemot vērā ES pēdējos piecos 
gados pārdoto traktoru skaitu, un maziem uzņēmumiem — maksimālo pieļaujamo skaitu, kas 
paredzēts direktīvā.
Priekšlikumā paredzēts tikai šā īpatsvara palielinājums no 20 % līdz 50 %. Mērķis ir saglabāt 
pienācīgu attiecīgās nozares ekonomisko attīstību, vienlaikus saglabājot negrozītu vides 
aizsardzības mērķprogrammu. Ierosināto grozījumu pamatā ir šādi apsvērumi:

a) tehnoloģiskās attīstības termiņš — lai panāktu lielākos emisiju samazinājumus, kas 
paredzēti IIIB posmā, ir jāveic būtiska pašreiz ražoto motoru pārveide, kas ietekmēs to 
konstrukciju, izmēru un svaru. Tādēļ arī traktoriem būs jāveic būtiski mehāniskas pārveides 
darbi, lai tajos varētu uzstādīt jaunā parauga motorus. Tehnoloģiskie risinājumi, kas padarīs 
iespējamu atbilstības nodrošināšanu pašreizējā posma prasībām, vēl nav līdz galam izstrādāti, 
un tiem vēl ir vajadzīgi būtiski turpmāki pētījumi;

b) ekonomikas krīze — finanšu un ekonomikas krīze ir skārusi visu pasauli un gandrīz visas 
ražošanas nozares, tostarp traktoru ražošanu. Saskaņā ar ražošanas nozares pārstāvības 
organizācijas (CEMA) datiem apgrozījums laika posmā no 2008. līdz 2009. gadam 
samazinājās par 20–25 %, un dati par 2010. gada pirmo ceturksni liecina par 22 % kritumu 
salīdzinājumā ar 2009. gadu. 
Direktīvai nebūs nekādas ietekmes uz budžetu un tās pamatā, pienācīgi ņemot vērā 
subsidiaritātes principu, ir Līguma 114. pants.

Referenta piezīmes
Komisijas sagatavotais direktīvas priekšlikums noteikti ir jāvērtē atzinīgi. Tajā ir ievēroti 
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vides aizsardzības mērķi, ko ES ir pieņēmusi kādu laiku atpakaļ. Ņemot vērā smago 
ekonomikas krīzi, Komisija varēja nākt klajā ar radikālākiem priekšlikumiem, piemēram, 
moratorija noteikšanu direktīvas piemērošanai, prasību posmu termiņu maiņu vai pat lielāku 
elastības shēmas piemērošanas apjomu.

Tomēr Komisija ir izvēlējusies ieviest pasākumu, kas ir vienkāršs, efektīvs un savlaicīgs un 
kas ļaus:

a) ES ražotājiem pārdot traktorus, pārvarēt pašreizējo grūto ekonomikas krīzi, rast jaunus 
resursus pētniecībai un nodrošināt atbilstību robežvērtībām, kuras noteiktas ES vides 
aizsardzības tiesību aktos;
b) lauksaimniekiem aizstāt vecos traktorus ar jauniem, kuru motori radīs mazāk piesārņojuma.

Ja priekšlikums netiktu pieņemts, mēs paradoksālā kārtā nonāktu pie rezultāta, kas ir pretējs 
mūsu kopējam mērķim. Daudzi lauksaimnieki, kuriem jāizvēlas, vai paturēt vecos traktorus, 
kuri rada lielāku piesārņojumu, vai pirkt jaunus, kuri ir ievērojami dārgāki un kuru pamatā ir 
tehnoloģija, par ko vēl nav pārliecības, var izvēlēties pirmo variantu, jo īpaši, ņemot vērā 
pašreizējās ekonomiskās grūtības, un tas radītu Eiropas videi kaitējumu, nevis to uzlabotu.
Visumā šī direktīva ar nelielajiem ierosinātajiem grozījumiem ļaus ES sasniegt vērā ņemamu 
kopējo rezultātu, kas ietver efektīvu vides aizsardzību, noderīgu atbalstu attiecīgās ražošanas 
nozares ekonomiskajai attīstībai, ļoti vēlamo ieņēmumu palielinājumu, ko varētu izmantot 
pētniecībai, un ražošanas nozarei iespēju izstrādāt jaunus motorus, kuri atbilst negrozītām 
iepriekš IIIB posmam paredzētajām prasībām. Visbeidzot, ir arī vērts uzsvērt, ka priekšlikuma 
grozījumiem būtu ļoti maza ietekme uz vidi.
Saskaņā ar Kopīgā pētniecības centra veikto novērtējumu Komisijas vajadzībām, aprēķinātā 
elastības shēmas ietekme, ņemot vērā šā priekšlikuma grozījumus, veidotu tikai 0,3 % no 
visas pirmajā gadā izmantotās visurgājējas tehnikas kopējā emisiju apjoma.


