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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu  zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej).
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę 2000/25/WE w odniesieniu do zastosowania etapów emisji 
zanieczyszczeń do ciągników o wąskim rozstawie kół
(COM(2011)0001 – C7-0018/2011 – 2011/0002(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie 
(COM(2011)0001),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-
0018/2011),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0000/2011), 

1. zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji, a także parlamentom narodowym.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Obecnie nie jest dostępne żadne 
rozwiązanie techniczne dla technologii 
kompatybilnej z etapem IV, które 
odpowiadałoby potrzebom ciągników 
o wąskim rozstawie kół. Dlatego należy 
przeprowadzić przegląd techniczny przed 
dniem 31 grudnia 2014 r. i – w stosownym 
przypadku – rozważyć dalszy okres 
przejściowy dla etapu IV.

Or. en

Uzasadnienie

W przeprowadzonej ocenie skutków Komisja wyraźnie stwierdza, że obecnie nie jest dostępne 
żadne rozwiązanie, nawet biorąc pod uwagę stan badań i rozwoju, pozwalające na spełnienie 
wymogów etapu IV i zapewniające jednocześnie funkcjonalność tych ciągników. Proces 
integrowania poszczególnych technologii oczyszczania w jedną całość nadal trwa, nawet 
w przypadku pojazdów ciężarowych, które mają spełnić podobne wymogi przed etapem IV. 
Z uwagi na obecne niewiadome konieczne jest dokonanie dalszej weryfikacji wykonalności 
etapu IV dla ciągników o wąskim rozstawie kół. 

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 2000/25/WE
Artykuł 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W dyrektywie 2000/25/WE wprowadza się 
następujące zmiany:

-1. Dodaje się następujący artykuł:
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„Artykuł 2a

Do 31 grudnia 2014 r. Komisja sprawdza, 
jaka technologia zdolna do spełnienia
wymogów etapu IV i kompatybilna 
z potrzebami kategorii T2, T4.1 i C2 jest 
dostępna, i przedstawia w stosownym 
przypadku odnośne wnioski Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.”

Or. en

Uzasadnienie
Proponowany termin jest wystarczający, by uwzględnić możliwy rozwój technologii 
oczyszczania, które będą dostępne dla etapu IV i Euro VI. Badanie pozwoli na potwierdzenie 
wykonalności etapu IV lub ewentualnie zaproponowanie przedłużenia okresu przejściowego.
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UZASADNIENIE

Słowo wstępne

Dyrektywa 2000/25/WE dotyczy silników wysokoprężnych o mocy od 18kW do 560kW 
przeznaczonych do wyposażenia ciągników rolniczych i leśnych.  Wyznaczono w niej limity 
emisji tlenku węgla, tlenków azotu, węglowodorów oraz cząstek stałych. W dyrektywie 
przewidziano etapowe wprowadzanie coraz surowszych limitów emisji oraz odpowiadające 
poszczególnym etapom terminy dostosowania maksymalnych poziomów emisji gazów 
spalinowych oraz cząstek stałych. Następne już ustalone etapy to etap IIIB (począwszy od 
1 stycznia 2011 r.) oraz etap IV (począwszy od 1 stycznia 2014 r.).

W 2005 r. zmodyfikowano limity emisji gazów spalinowych dla ciągników rolniczych 
i leśnych. W momencie wprowadzania tych zmian wymogi dotyczące silników maszyn 
samojezdnych (o których mowa w dyrektywie 97/68/WE zmienionej przez dyrektywę 
2004/26/WE) zostały zastosowane w całości w przypadku silników ciągników rolniczych bez 
przeprowadzenia żadnej szczególnej oceny wpływu zmian na wykonalność takiej 
transpozycji.  Jednakże art. 4 ust. 8 dyrektywy ustanawia obowiązek przeprowadzenia analizy 
wykonalności przed nadaniem wiążącego charakteru wymogom etapów IIIB i IV. W Europie 
w ciągu ostatnich 40 lat opracowano specjalistyczne ciągniki do wykonywania 
zautomatyzowanych zadań w przypadku określonych upraw na terenach wykazujących 
szczególne cechy, np. sady, winnice itp. szczególnie w Europie środkowej i południowej.  
Ponieważ mowa jest o wymogach eksploatacyjnych niezbędnych wyłącznie w przypadku 
upraw na terenie Europy, te specjalistyczne ciągniki produkowane są jedynie na potrzeby 
rynku europejskiego. Na podstawie dyrektywy ramowej 2003/37/WE w sprawie ciągników 
rolniczych i leśnych ciągniki wykorzystywane do tego typu upraw podzielone są na kategorie 
T2, C2 i T4.1 i ogólnie określa się je jako „ciągniki o wąskim rozstawie kół”.

Sztywne wymogi przewidziane na etapach IIIB i IV zawierają konieczność montażu 
w komorze silnikowej układów oczyszczania spalin o bardzo dużych rozmiarach 
w porównaniu z samym silnikiem.  Ponadto wymogi eksploatacyjne stawiane silnikom 
znacznie ograniczają możliwość instalacji takich układów. W ciągnikach o wąskim rozstawie 
kół rzeczywiście stosuje się te same silniki, co w ciągnikach innego typu, ale z jedną istotną 
różnicą: małe rozmiary komory silnikowej oraz ograniczona przestrzeń wokół niej. 
Producenci ciągników nie są w stanie instalować silników wyposażonych w układy 
oczyszczania spalin gwarantując jednocześnie, że pojazdy spełniają wymogi eksploatacyjne 
w zakresie rozmiarów i zwrotności, co stanowi zasadniczy element konstrukcyjny tego typu 
pojazdów.

Takie są również wnioski z różnych badań przeprowadzonych na zlecenie Komisji; według 
nich ciągniki o wąskim rozstawie kół powinny zostać całkowicie zwolnione z wymogu 
przestrzegania norm przewidzianych na etapie IIIB i IV lub powinno się odroczyć obowiązek 
spełnienia tych wymogów o przynajmniej pięć lat. 
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Wniosek Komisji

Wniosek w sprawie zmiany dyrektywy 2000/25/WE przewiduje odroczenie o trzy lata 
obowiązku przystosowania ciągników należących do kategorii T2, C2 i T4.1 do wymogów 
przewidzianych na etapach IIIB i IV.

Uwagi sprawozdawcy

Sprawozdawca całkowicie zgadza się z polityką UE, której celem jest zmniejszanie emisji 
zanieczyszczeń oraz popiera dyrektywę 2000/25/WE. Jednakże według niezależnie 
przeprowadzonych badań oraz danych zebranych przez Komisję Europejską producenci 
potrzebują więcej czasu, by opracować układy dostosowane do wymogów technologii IIIB. 
W związku z tym sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji o odroczenie 
o trzy lata terminu wprowadzenia etapów IIIB i IV w przypadku ciągników należących do 
kategorii T2, T4.1 oraz C2.  Ponadto należy wziąć pod uwagę, iż analizy, które doprowadziły 
do opracowania rzeczonego wniosku, nie wykazują z wymaganą pewnością, że w przyszłości 
ciągniki o wąskim rozstawie kół będą w stanie osiągnąć normy przewidziane na etapie IV.  
Z tego względu sprawozdawca uważa, że odpowiednio wcześniej trzeba będzie 
przeprowadzić głębszą analizę wykonalności etapu IV po tym, jak w technologii nastąpi 
wystarczający postęp w tym kierunku oraz, w razie potrzeby, zaproponować dalsze zmiany co 
do wymogów etapu IV lub jego harmonogramu. 
Biorąc pod uwagę, że etap IIIB rozpocznie się 1 stycznia 2012 r. sprawozdawca jest zdania, 
że należy pilnie przyjąć wniosek, by zapewnić, że państwa członkowskie transponują 
i wdrożą go w najkrótszym jak to możliwe terminie. 


