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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom.
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi 
Direktive 2000/25/ES glede uporabe stopenj emisij za ozkokolotečne traktorje
(KOM(2011)0001 – C7-0018/2011 – 2011/0002(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2011)0001),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0018/2011),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
(A7-0000/2011),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.
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Predlog spremembe 1

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Trenutno ni na voljo tehnične rešitve 
za tehnologijo, skladne s stopnjo IV, ki bi 
bila združljiva s potrebami ozkokolotečnih 
traktorjev. Tehnični pregled bi bilo zato 
treba izvesti pred 31. decembrom 2014, po 
potrebi pa premisliti tudi o dodatnem 
prehodnem obdobju za stopnjo IV.

Or. en

Obrazložitev

Ocena učinka, ki jo je izdelala Komisija, jasno dokazuje, da niti na stopnji raziskav in razvoja 
ni na voljo rešitve, ki bi izpolnjevala zahteve stopnje IV. Postopek povezovanja različnih 
tehnologij za naknadno obdelavo v enem organu še vedno traja tudi za težka vozila, ki 
izpolnjujejo podobne zahteve pred stopnjo IV. Glede na sedanje negotovosti je treba nadalje 
preveriti tehnično izvedljivost stopnje IV za ozkokolotečne traktorje.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka - 1 (novo)
Direktiva 2000/25/ES
Člen 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Direktiva 2000/25/ES se spremeni:

-1. Vstavi se naslednji člen:

„Člen 2a

Komisija do 31. decembra 2014 pretehta, 
katera tehnologija, ki bi lahko 
izpolnjevala zahteve stopnje IV in je 
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skladna s potrebami kategorij T2, C2 in 
T4.1, je na voljo, in po potrebi predstavi 
predloge Evropskemu parlamentu in 
Svetu.“

Or. en

Obrazložitev

Predlagani datum je ustrezen, če upoštevamo možni razvoj na področju tehnologij za 
naknadno obdelavo, ki bodo na voljo za stopnjo IV in Euro VI. Proučitev bo lahko potrdila 
izvedljivost stopnje IV ali pa predlagala dodatno prehodno obdobje.
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OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Direktiva 2000/25/ES zadeva motorje na kompresijski vžig z razponom moči od 18 do 
560 kW, ki so namenjeni vgradnji v kmetijske in gozdarske traktorje. Določa mejne vrednosti 
za izpuste ogljikovega monoksida, dušikovih oksidov, ogljikovodikov in trdnih delcev. 
Predvidene so vedno nižje mejne vrednosti za različne stopnje z različnimi roki, predvidenimi 
za prilagoditev mejnih vrednosti za izpušne pline in trdne delce. Naslednje, že določene 
stopnje so IIIB (z začetkom 1. januarja 2011) in IV (z začetkom 1. januarja 2014).

Omejitve za emisije izpušnih plinov kmetijskih in gozdarskih traktorjev so bile spremenjene 
leta 2005. Ob uvedbi te spremembe so zahteve, določene za motorje necestne mobilne 
mehanizacije (na katere se nanaša Direktiva 97/68/ES, kot je bila spremenjena z Direktivo 
2004/26/ES), v celoti veljale za motorje kmetijskih traktorjev brez posebne ocene učinka, kar 
zadeva tehnično izvedljivost. Vendar člen 4(8) direktive določa, da se študija izvedljivosti 
izvede, preden postanejo zahteve stopnje IIIB in IV obvezne. V Evropi so bili v zadnjih 
štiridesetih letih izdelani traktorji za posebno uporabo, namenjeni izvajanju avtomatiziranih 
operacij za posebne kulture na zemljiščih s posebnimi značilnostmi, na primer v sadovnjakih, 
vinogradih in podobnem, zlasti v Srednji in Južni Evropi. Ker gre za zahteve za delovanje, 
potrebne izključno za evropske kulture, se ti traktorji za posebno uporabo izdelujejo samo za 
evropski trg. Na podlagi okvirne direktive 2003/37/ES je treba kmetijske in gozdarske 
traktorje, ki se uporabljajo za te vrste kultur, razvrstiti v kategorije T2, C2 in T4.1 s splošnim 
poimenovanjem „ozkokolotečni traktorji“.

Stroge zahteve, predvidene v stopnjah IIIB in IV, obsegajo vgradnjo sistemov za naknadno 
obdelavo, ki zavzamejo veliko prostora v primerjavi z velikostjo samega motorja. Poleg tega 
so zaradi zahtev o delovanju motorjev možnosti vgradnje takih sistemov zelo omejene. Za 
ozkokolotečne traktorje se sicer uporabljajo enaki motorji kot za druge traktorje, a s 
pomembno razliko: majhnostjo motornega prostora in omejenostjo prostora okoli njega. 
Proizvajalci traktorjev ne morejo vgraditi motorjev, opremljenih s sistemom za naknadno 
obdelavo, obenem pa zagotoviti, da bodo izpolnjene zahteve v zvezi z delovanjem vozil, ki 
zadevajo velikost in vodljivost, torej bistvenimi značilnostmi projektiranja teh vrst vozil.

To so tudi zaključki, izšli iz različnih študij Komisije, v katerih se priporoča, naj se 
ozkokolotirni traktorji povsem oprostijo skladnosti z zahtevami stopenj IIIB in IV ali pa naj se 
ta obveznost skladnosti odloži za najmanj pet let.

Predlog Komisije

Predlog spremembe Direktive 2000/25/ES predvideva odložitev obveznosti skladnosti z 
zahtevami, določenimi v stopnjah IIIB in IV, za tri leta za traktorje iz kategorij T2, C2 in 
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T4.1.

Pripombe poročevalca

Poročevalec se povsem strinja s politiko EU za zmanjšanje emisij in podpira Direktivo 
2000/25/ES. Vendar neodvisne študije in podatki, ki jih je zbrala Evropska komisija, 
dokazujejo, da proizvajalci potrebujejo več časa, da bi razvili sisteme, ki bi ustrezali 
tehnologiji IIIB.
Poročevalec torej odobrava predlog Komisije, da za tri leta odloži rok za uvedbo stopnje IIIB 
in IV za traktorje kategorij T2, T4.1 in C2. Poleg tega je pomembno upoštevati, da analize, na 
katerih temelji izdelava tega predloga, ne dokazujejo s potrebno gotovostjo, da bodo 
ozkokolotirni traktorji v prihodnosti lahko dosegli in zagotovili zahteve, predvidene za 
stopnjo IV. Zato se zdi poročevalcu pomembno skrbneje in z ustreznim časovnim rokom 
pregledati izvedljivost stopnje IV po tem, ko bo tehnologija že dovolj napredovala v tej smeri, 
in po potrebi predlagati nadaljnje spremembe zahtev ali rokov, ki so predvideni na stopnji IV.
Upoštevaje, da začne stopnja IIIB veljati 1. januarja 2012, poročevalec meni, da je treba 
predlog sprejeti čim prej, če naj se zagotovi, da ga bodo države članice sprejele in uporabljale 
v najkrajšem možnem času.


