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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: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza 
Direktīvu 2000/25/EK attiecībā uz emisijas posmu piemērošanu šauras riteņu bāzes 
traktoriem
(COM(2011)0001 – C7-0018/2011 – 2011/0002(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0001),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0018/2011),

– 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 
(A7-0000/2011),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

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

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.
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Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Pašlaik nav pieejams tehnisks 
risinājums, lai radītu IV posma prasībām 
atbilstīgu tehnoloģiju, kas būtu piemērota 
izmantošanai šauras riteņu bāzes
traktoros. Tādēļ pirms 2014. gada 
31. decembra būtu jāveic tehniska 
pārskatīšana un attiecīgā gadījumā būtu 
jāapsver iespēja noteikt papildu pārejas 
periodu IV posma prasību ieviešanai.

Or. en

Pamatojums

Komisijas ietekmes novērtējumā ir skaidri atzīts, ka pašlaik nav pieejams nekāds risinājums, 
pat ne pētniecības un izstrādes stadijā, lai izpildītu IV posma prasības, vienlaikus saglabājot 
funkcionalitāti. Vēl joprojām nav beigusies dažādu pēcapstrādes tehnoloģiju integrēšana 
vienā iekārtā attiecībā uz jaudīgākiem transportlīdzekļiem, kuriem tiek piemērotas līdzīgas 
prasības pirms IV posma. Ņemot vērā pašreizējās neskaidrības, ir jāturpina pārbaudīt 
IV posma tehniskās īstenošanas prasības attiecībā uz šauras riteņu bāzes traktoriem.

Grozījums Nr. 2

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvu 2000/25/EK groza šādi:

-1. Direktīvā iekļauj šādu pantu:

„2.a pants
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Komisija līdz 2014. gada 31. decembrim 
izvērtē to, kādas T2, T4.1 un 
C2 kategorijas traktoriem piemērotas 
tehnoloģijas ir pieejamas, lai varētu 
izpildīt IV posma prasības, un attiecīgā 
gadījumā iesniedz priekšlikumus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.”

Or. en

Pamatojums
Ierosinātais termiņš ir pietiekams, lai ņemtu vērā to, ka, iespējams, tiks izstrādātas 
pēcapstrādes tehnoloģijas IV posma un Euro VI standarta prasību izpildei. Veicot 
izvērtējumu, būs iespējams apstiprināt IV posma īstenošanas iespējas vai arī ierosināt 
pagarināt pārejas periodu.
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PASKAIDROJUMS

Pamatinformācija

Direktīva 2000/25/EK attiecas uz kompresijaizdedzes dzinējiem, kuru jaudas diapazons ir no 
18 kW līdz 560 kW un kuri ir paredzēti lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamiem 
traktoriem. Direktīvā ir noteikti ierobežojumi oglekļa dioksīda, slāpekļa oksīdu, ogļūdeņražu 
un makrodaļiņu izplūdes gāzu emisiju daudzumam. Direktīvā ir paredzētas aizvien zemākas 
robežvērtības katram nākamajam posmam atbilstīgi dažādiem termiņiem, kas noteikti 
izplūdes gāzu un makrodaļiņu maksimālo emisijas līmeņu pielāgošanai. Nākamie noteiktie 
posmi ir III B posms (kas sāksies 2012. gada 1. janvārī) un IV posms (kas sāksies 2014. gada 
1. janvārī).

Lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoru izplūdes gāzu emisijas robežvērtības mainīja 
2005. gadā. Kad tika ieviestas šīs izmaiņas, prasības, kas bija paredzētas visurgājējai tehnikai 
(definēta Direktīvā 97/68/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/26/EK), pilnībā tika 
piemērotas lauksaimniecības traktoru dzinējiem, neveicot nekādu īpašu ietekmes novērtējumu 
attiecībā uz šādu prasību tehniskās īstenošanas iespējām. Taču direktīvas 4. panta 8. punktā ir 
noteikts pienākums veikt priekšizpēti, pirms III B un IV posma prasības tiek pieņemtas kā 
saistošas. Eiropā pēdējo 40 gadu laikā ir izveidoti specializēti traktori, ar kuriem veic 
automatizētas kultivēšanas darbības noteiktu kultūraugu audzēšanai platībās, kurām ir 
raksturīgas konkrētas iezīmes, piemēram, augļu dārzos, vīna dārzos u. c., jo īpaši Eiropas 
centrālajā un dienvidu daļā. Tā kā konkrētās ekspluatācijas prasības attiecas tikai uz Eiropā 
audzētiem kultūraugiem, šos īpašiem nolūkiem paredzētos traktorus ražo tikai Eiropas tirgum. 
Direktīvā 2003/37/EK par lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoriem tos traktorus, 
kurus izmanto šādu kultūraugu audzēšanā, klasificē kā T2, C2 un T4.1 kategorijas traktorus, 
par vispārēju nosaukumu izmantojot terminu „šauras riteņu bāzes traktori”.

Stingrajās prasībās, kas noteiktas III B un IV posmam, ir ietverta arī prasība uzstādīt motora 
nodalījumā pēcapstrādes sistēmas, kas salīdzinājumā ar paša dzinēja izmēru aizņem daudz 
vietas. Turklāt iespēju uzstādīt šādas sistēmas nopietni ierobežo ekspluatācijas prasības, kas 
noteiktas attiecībā uz dzinēju. Lai gan šauras riteņu bāzes traktoros izmanto tādus pašus 
dzinējus kā citos traktoros, pastāv viena būtiska atšķirība —  šauras riteņu bāzes traktoriem ir 
neliels motora nodalījums un ap to ir ierobežota izmēra telpa. Traktoru ražotāji nevar uzstādīt 
ar pēcapstrādes sistēmām aprīkotus dzinējus, vienlaikus nodrošinot, ka transportlīdzekļi atbilst 
ekspluatācijas prasībām attiecībā uz izmēru un manevrējamību, kas ir būtiski šādu 
transportlīdzekļu izstrādes aspekti.

Šādi secinājumi tika gūti vairākos Komisijas pasūtītos pētījumos, un to rezultātā tika ieteikts 
vai nu pilnīgi atbrīvot šauras riteņu bāzes traktorus no III B un IV posmā paredzēto prasību 
ievērošanas, vai arī šo prasību ievērošanu atlikt uz vismaz pieciem gadiem.

Komisijas priekšlikums

Pieņemot priekšlikumu par Direktīvas 2000/25/EK grozīšanu, par trim gadiem tiktu atlikta 
III B un IV posma prasību piemērošana T2, C2 un T4.1 kategorijas traktoriem.
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Referenta piezīmes

Referents pilnīgi atbalsta ES politiku attiecībā uz emisiju samazināšanu un 
Direktīvu 2000/25/EK. Tomēr neatkarīgi pētījumi un Komisijas apkopotie dati norāda, ka 
ražotājiem ir jādod vairāk laika, lai izstrādātu III B posma prasībām atbilstīgas sistēmas.

Tādēļ referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par trim gadiem atlikt III B un
IV posma termiņu T2, T4.1 un C2 kategorijas traktoriem.
Turklāt ir svarīgi ņemt vērā, ka pētījumos, kurus veica pirms šā priekšlikuma izstrādes, nav 
pilnīgi skaidri norādīts, ka pēc attiecīga laika būs iespējams nodrošināt šauras riteņu bāzes 
traktoru atbilstību IV posma prasībām. Šādā situācijā referents uzskata, ka ir nepieciešams 
atvēlēt pietiekamu laiku, lai rūpīgāk izvērtētu IV posma prasību īstenošanas iespējas pēc tam, 
kad šajā jomā būs pietiekami attīstījusies tehnoloģija, un attiecīgā gadījumā ierosināt izdarīt 
turpmākas izmaiņas attiecībā uz IV posmam paredzētajām prasībām vai to ieviešanas grafiku.

Ņemot vērā to, ka III B posms stāsies spēkā 2012. gada 1. janvārī, referents uzskata, ka ir 
steidzami jāpieņem priekšlikums, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis var to pēc iespējas ātrāk 
transponēt un īstenot.


