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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 dėl siauros
tarpvėžės traktorių išmetamų teršalų kiekio ribojimo etapų taikymo iš dalies keičiamos 
Direktyvos 2000/25/EB nuostatos 
(COM(2011)0001 – C7-0018/2011 – 2011/0002(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011)0001),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 
straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0018/2011),

– 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 
(A7-0000/2011),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

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

3. paveda pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Šiuo metu nesama techninio 
sprendimo, susijusio su IV etapą 
atitinkančiomis technologijomis, kurios 
tiktų siauros tarpvėžės traktoriams. Todėl 
iki 2014 m. gruodžio 31 d. reikėtų atlikti 
techninę ekspertizę ir prireikus apsvarstyti 
tolesnį IV etapo pereinamąjį laikotarpį.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos poveikio vertinime aiškiai pripažįstama, kad šiuo metu nesama sprendimo, net 
MTTP lygmens koncepcijos, kaip atitikti IV etapo reikalavimus neprarandant jų 
funkcionalumo.  Skirtingų teršalų apdorojimo technologijų integravimo į vieną korpusą 
procesas dar tebevyksta, taip pat ir sunkiųjų transporto priemonių, kurios iki IV etapo turi 
atitikti panašius reikalavimus, srityje. Atsižvelgiant į dabar esamus neaiškumus, reikia dar 
kartą įvertinti IV etapo techninį įgyvendinamumą siauros tarpvėžės traktorių požiūriu.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 punktas (naujas)
Direktyva 2000/25/EB
2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktyva 2000/25/EB iš dalies keičiama 
taip:

-1. Įterpiamas šis straipsnis:

„2a straipsnis
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Iki 2014 m. Komisija nusprendžia, kokios 
esamos technologijos gali atitikti IV etapo 
reikalavimus ir yra suderinamos su T2, 
C2 ir T4.1 kategorijų traktorių poreikiais, 
ir, jei reikia, pateikia pasiūlymus Europos 
Parlamentui ir Tarybai.“

Or. en

Pagrindimas

Iki siūlomos datos yra pakankamai laiko, kad būtų galima atsižvelgti į galimą teršalų 
apdorojimo technologijų, kurias numatoma turėti IV etape ir taikyti „Euro VI“ klasės 
transporto priemonėse, raidą.  Atlikus tyrimus  bus galima patvirtinti IV etapo 
įgyvendinamumą, o jei ne – pasiūlyti tolesnį pereinamąjį laikotarpį.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pagrindiniai faktai

Direktyva 2000/25/EB susijusi su slėginio uždegimo varikliais, kurių galios intervalas – nuo 
18 kW iki 560 kW ir kurie skirti žemės ūkio ir miškų ūkio traktoriams. Šioje direktyvoje 
nustatytos variklių išmetamų teršalų – anglies monoksido, azoto oksidų, angliavandenilių ir 
kietųjų dalelių – ribos. Direktyvoje nustatytos kaskart vis mažesnės ribinės vertės 
paskesniems etapams, atitinkantiems įvairias datas, nustatytas didžiausio išskiriamų dujų ir 
išmetamų kietųjų dalelių kiekio koregavimui. Kiti nustatyti etapai yra IIIB etapas (nuo 2011 
m. sausio 1 d.) ir IV etapas (nuo 2014 m. sausio 1 d.)

Žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių išskiriamų dujų kiekio ribos 2005 m. buvo pakeistos. Po 
šio pakeitimo ne kelių mobiliųjų mašinų varikliams nustatyti reikalavimai (minimi 
Direktyvoje 97/68/EB su pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/26/EB) buvo pradėti 
visapusiškai taikyti žemės ūkio traktorių varikliams, neatlikus jokio specialaus poveikio 
vertinimo, susijusio su šio taikymo techniniu įgyvendinamumu. Tačiau direktyvos 4 straipsnio 
8 dalyje nustatyta prievolė prieš IIIB ir IV etapų reikalavimus pradedant taikyti kaip 
privalomus atlikti įgyvendinamumo tyrimą. Europoje pastaruosius 40 metų buvo kuriami 
specialūs traktoriai, kurie galėtų atlikti automatizuotus tam tikrų kultūrų auginimo procesus 
išskirtinių bruožų turinčiose vietose, kaip antai soduose ar vynuogynuose, ypač Centrinėje ir 
Pietų Europoje. Kadangi atitinkami eksploatavimo reikalavimai taikomi tik Europoje 
auginamoms kultūroms, šie specialios paskirties traktoriai gaminami tik Europos rinkai. Pagal 
Pagrindų direktyvą 2003/37/EB dėl žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių šio pobūdžio 
kultūroms auginti naudojami traktoriai klasifikuojami kaip T2, C2 ir T4.1 kategorijų 
traktoriai, ir jie vadinami bendru pavadinimu „siauros tarpvėžės traktoriai“.

Griežti III  ir IV etapams nustatyti reikalavimai apima teršalų apdorojimo sistemų įrengimą 
variklio skyriuje – palyginti su pačiu varikliu, jos užima daug erdvės. Be to, galimybę įrengti 
tokias sistemas labai riboja variklio eksploatavimo reikalavimai. Siauros tarpvėžės 
traktoriuose naudojami tokio paties pobūdžio varikliai kaip kituose traktoriuose, bet esama 
vieno esminio skirtumo – tai mažas variklio skyrius ir nedaug vietos aplink jį. Traktorių 
gamintojai negali įrengti variklių su teršalų apdorojimo sistemomis ir kartu užtikrinti, kad 
transporto priemonės atitiktų eksploatacinius reikalavimus dydžio ir manevringumo –
svarbiausių šių transporto priemonių konstrukcijos aspektų – požiūriu.

Tokios buvo ir įvairių Komisijos užsakytų tyrimų išvados: jose rekomenduojama siauros 
tarpvėžės traktorius visiškai atleisti nuo prievolės atitikti IIIB ir IV etapų reikalavimus arba 
bent penkeriems metams atidėti šį reikalavimą.

Komisijos pasiūlymas
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Pasiūlymas iš dalies pakeisti Direktyvą 2000/25/EB trejiems metams atidėtų prievolę T2, C2 
ir T4.1 kategorijų traktoriams atitikti IIIB ir IV etapų reikalavimus.

Pranešėjo pastabos

Pranešėjas visiškai palaiko ES išmetamų teršalų mažinimo politiką ir Direktyvą 2000/25/EB. 
Vis dėlto nepriklausomi tyrimai ir Komisijos surinkti duomenys rodo, kad gamintojams 
sukurti IIIB etapo reikalavimus atitinkančias sistemas reikia daugiau laiko.

Todėl pranešėjas palankiai vertina Komisijos siūlymą trejiems metams atidėti IIIB ir IV etapų 
reikalavimų taikymo pradžią T2, T4.1 ir C2 kategorijų traktoriams. 
Be to, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad prieš parengiant šį pasiūlymą atlikti tyrimai 
pakankamai aiškiai neparodė, kad siauros tarpvėžės traktoriai reikiamu metu galės atitikti 
nustatytus IV etapo reikalavimus. Atsižvelgdamas į tai, pranešėjas mano, kad reikia skirti 
pakankamai laiko išsamesniam IV etapo įgyvendinamumo tyrimui atlikti, kai šioje srityje bus 
padaryta pakankama technologijų pažanga, ir, jei reikia, pasiūlyti tolesnių IV etapo 
reikalavimų ar tvarkaraščio pakeitimų.

Kadangi IIIB etapas prasidės 2012 m. sausio 1 d., pranešėjas mano, kad reikia skubiai priimti 
pasiūlymą, siekiant užtikrinti, kad valstybės narės kuo greičiau galėtų jį perkelti į nacionalinę 
teisę ir įgyvendinti.


