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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(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 seoses heitkoguste etappide kohaldamisega 
kitsarööpmeliste traktorite suhtes
(KOM(2011)0001 – C7-0018/2011 – 2011/0002(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2011)0001);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille 
alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0018/2011);

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

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

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

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

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

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Praegu puudub IV etapi nõuetele 
vastava tehnoloogia jaoks tehniline 
lahendus, mis oleks sobilik 
kitsarööpmelistele traktoritele. Seepärast 
tuleks enne 31. detsembrit 2014 viia läbi 
tehniline läbivaatamine ning vajaduse 
korral kaaluda IV etapi puhul täiendava 
üleminekuperioodi kehtestamist.

Or. en

Selgitus

Komisjoni mõjuhinnangus on selgelt märgitud, et praegu ei ole isegi veel teadus- ja 
arendustegevuse ideejärgus IV etapi nõuetele vastavat lahendust, mis oleks tegelikult 
rakendatav. Eri järelkäitlusseadmete paigaldamine ühte korpusesse on alles käimas isegi 
raskeveokite puhul, mis peavad enne IV etappi vastama sarnastele nõuetele. Arvestades 
olukorra selgusetust, on vaja täiendavalt kontrollida kitsarööpmeliste traktorite IV etapi 
nõuete tehnilist teostatavust.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 (uus)
Direktiiv 2000/25/EÜ
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 2000/25/EÜ muudetakse 
järgmiselt.

-1. Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 2 a
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Komisjon teeb 31. detsembriks 2014 
kindlaks, milline IV etapi nõuetele vastav 
ja T2, C2 ja T4.1 vajadustele sobilik 
tehnoloogia on olemas, ning esitab 
vajaduse korral ettepanekud Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.”

Or. en

Selgitus
Esitatud tähtaeg on piisav, et võtta arvesse IV etapi ja Euro VI nõuetele vastava 
järelkäitlustehnoloogia võimalikku arengut Uuringuga tehakse kindlaks, kas IV etapi nõuete 
täitmine on teostatav või esitatakse ettepanek pikendada üleminekuperioodi.
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SELETUSKIRI

Taust

Direktiivis 2000/25/EÜ käsitletakse survesüütemootoreid võimsusega 18 kW kuni 560 kW, 
mis on mõeldud kasutamiseks põllumajandus- või metsatraktorites. Direktiiviga sätestatakse 
süsinikmonooksiidi, lämmastikoksiidide, süsivesinike ja tahkete osakeste heitkoguste 
piirmäärad. Direktiivis nähakse ette üha madalamad piirväärtused järjestikustel etappidel 
vastavalt kuupäevadele, mis on kehtestatud heitgaasid ja tahkete osakeste maksimaalsete 
heitkoguste kohandamiseks. Järgmised kehtestatud etapid on IIIB etapp (algusega 1. jaanuar 
2011) ja IV etapp (algusega 1. jaanuar 2014).

Põllumajandus- ja metsatraktorite heitmete piirmäärasid muudeti 2005. aastal. Kui see 
muudatus tehti, kohaldati liikurmasinate mootorite suhtes kohaldatavaid nõudeid (käsitletud 
direktiivis 97/68/EÜ, mida on muudetud direktiiviga 2004/26/EÜ) täies ulatuses 
põllumajandustraktorite mootorite suhtes, tegemata selleks konkreetseid mõjuhinnanguid 
tehnilise teostatavuse kohta. Direktiivi artikli 4 lõikes 8 nähakse siiski ette kohustus viia enne 
IIIB ja IV etapi nõuete kohustuslikuks muutmist läbi tehnilise teostatavuse hindamine. 
Euroopas on viimase 40 aasta jooksul töötatud välja eritraktorid, mis on mõeldud tööks 
konkreetsete kultuuridega maastikel, millel on erilised omadused, näiteks viljapuuaiad ja 
viinamarjaistandused jne, eriti Kesk- ja Lõuna-Euroopas. Kuna asjaomased töötamisnõuded 
kehtivad ainul Euroopas kasvatatavate kultuuride suhtes, toodetakse selliseid eriotstarbelisi 
traktoreid ainult Euroopa turu tarbeks. Vastavalt raamdirektiivile 2003/37/EÜ põllumajandus-
ja metsatraktorite kohta liigitatakse selliste kultuuride puhul kasutatavad traktorid 
kategooriatesse T2, C2 ja T4.1 ning nende puhul kasutatakse üldnimetust „kitsarööpmelised 
traktorid”.

IIIB ja IV etapiks ette nähtud rangete nõuete hulgas on kohustus paigaldada mootoriruumi 
järelkäitlusseadmed, mis võtavad mootori enda suurusega võrreldes suhteliselt palju ruumi. 
Peale selle piiravad selliste seadmete paigaldamist olulisel määral mootori töötamisele 
esitatavad nõuded. Kuigi sama tüüpi mootoreid kasutatakse nii kitsarööpmelistes kui ka 
muudes traktorites, on siin üks peamine erinevus: mootoriruumi väiksus ja vähene ruum selle 
ümber. Traktoritootjad ei saa paigaldada järeltöötlusseadmetega varustatud mootoreid, sest 
samal ajal peavad nad tagama, et masinad vastaksid töötamisele esitatavatele nõuetele suuruse 
ja manööverdamisvõime seisukohast, mis on selliste masinate konstrueerimisel olulised 
omadused.

Sellistele järeldustele tuldi ka komisjoni tellitud erinevates uurimustes, milles soovitati kas 
vabastada kitsarööpmelised traktorid täielikult kohustusest vastata IIIB ja IV etapi nõuetele 
või lükata selle kohustuse täitmine edasi vähemalt viieks aastaks.

Komisjoni ettepanek

Ettepanekuga muuta direktiivi 2000/25/EÜ lükatakse T2, C2 ja T4.1 kategooriate osas IIIB ja 
IV etapi nõuetele vastamise kohustus edasi kolme aasta võrra.
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Raportööri märkused

Raportöör toetab täielikult ELi heitkoguste vähendamise poliitikat ning on nõus direktiiviga 
2000/25/EÜ. Sõltumatud uurimused ja komisjoni kogutud andmed näitavad siiski, et vaja on 
rohkem aega selleks, et tootjatel oleks võimalik töötada välja IIIB etapi nõuetele vastavad 
seadmed.

Seepärast on raportöör rahul komisjoni ettepanekuga lükata kolme aasta võrra edasi IIIB ja IV 
etapi nõuete kehtestamine traktorite kategooriatele T2, T4.1 ja C2.
Lisaks sellele on oluline märkida, et ettepaneku koostamisele eelnenud uurimused ei näita 
piisava kindlusega, et kitsarööpmeliste traktorite puhul oleks vajaliku aja jooksul võimalik 
täita IV etapi konkreetseid nõudeid. Eelöeldut arvesse võttes on raportöör arvamusel, et on 
vaja piisalt aega selleks, et viia läbi põhjalikum IV etapi teostatavuse hindamine pärast seda, 
kui selles valdkonnas on saavutatud küllaldast edu, ning teha vajaduse korral täiendavaid 
muudatusi IV etapi nõuetes või ajakavas.

Arvestades et IIIB etapp algab 1. jaanuaril 2012, on raportöör seisukohal, et ettepanek tuleb 
kiiremas korras vastu võtta, et liikmesriigid saaksid direktiivi võimalikult kiiresti üle võtta ja 
rakendada. 


