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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG vad gäller tillämpningen av 
utsläppssteg på smalspåriga traktorer
(KOM(2011)0001 – C7-0018/2011 – 2011/0002(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2011)0001),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0018/2011),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
(A7-.../2011).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.
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Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För närvarande finns det inte någon 
teknisk lösning för steg IV-teknik som 
skulle uppfylla kraven avseende 
smalspåriga traktorer. Därför bör en 
teknisk översyn göras före den 
31 december 2014 och, om lämpligt, 
ytterligare en övergångsperiod för steg IV 
övervägas.

Or. en

Motivering

Kommissionens konsekvensbedömning visar klart att det för närvarande inte finns någon 
lösning, och inte ens ett FoU-koncept, när det gäller att uppfylla steg IV-kraven samtidigt som 
deras funktionsduglighet bevaras. Processen med integrering av olika 
efterbehandlingstekniker i ett enda organ pågår fortfarande, även för tunga fordon, som ska 
uppfylla samma krav före steg IV. Med tanke på de nuvarande osäkerhetsmomenten är det 
nödvändigt att ytterligare pröva den tekniska genomförbarheten för steg IV när det gäller 
smalspåriga traktorer.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2000/25/EG
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Direktiv 2000/25/EG ska ändras på 
följande sätt:
-1. Följande artikel ska införas:
”Artikel 2a
Kommissionen ska senast den 
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31 december 2014 behandla frågan om 
vilken teknik det finns som kan uppfylla 
kraven enligt steg IV och som är förenlig 
med behoven enligt T2, C2 och T4.1, och, 
om så är lämpligt, lägga fram förslag för 
Europaparlamentet och rådet.”  

Or. en

Motivering

Det föreslagna datumet räcker för att man ska kunna beakta eventuell utveckling i fråga om 
efterbehandlingsteknik som kommer att vara tillgänglig för steg IV och Euro VI. 
Undersökningen kommer att kunna bekräfta om steg IV går att genomföra, eller utmynna i 
förslag om en ytterligare övergångsperiod.
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MOTIVERING

Bakgrund

Direktiv 2000/25/EG avser förbränningsmotorer med kompressionständning med en effekt på 
mellan 18 kW och 560 kW som ska monteras i jordbruks- och skogsbrukstraktorer. Det 
innehåller gränsvärden för kolmonoxid, kväveoxider, kolväten och partiklar. Enligt direktivet 
ska utsläppskrav med successivt snävare gränser införas stegvis vid vissa datum för 
anpassning av gränsvärden för utsläpp av avgaser och partiklar. Nästa steg, som redan har 
fastställts, benämns III B (med början den 1 januari 2011) och IV (med början 
den 1 januari 2014).

Gränsvärdena för utsläpp av avgaser från jordbruks- och skogsbrukstraktorer ändrades 2005. I 
samband med ändringen tillämpade man till fullo de krav som fastställts för mobila maskiner 
som inte är avsedda att användas på väg (enligt direktiv 97/68/EG, ändrat genom direktiv 
2004/26/EG) på motorer i jordbrukstraktorer, utan att någon konsekvensbedömning av den 
tekniska genomförbarheten hade gjorts för en sådan åtgärd. I artikel 4.8 i direktivet fastställs 
dock en skyldighet att göra en genomförbarhetsstudie innan kraven enligt steg III B och 
steg IV ges bindande verkan. I Europa har traktorer för särskilda ändamål utvecklats under de 
senaste 40 åren för automatiserat arbete med särskilda grödor på terräng med speciella 
karaktärsdrag. Hit hör t.ex. frukt- och vinodling och liknande, framför allt i Central- och 
Sydeuropa. Eftersom det är fråga om driftskrav som enbart omfattar odlingar i Europa, 
tillverkas traktorerna för särskilda ändamål uteslutande för den europeiska marknaden. På 
grundval av ramdirektivet om traktorer (2003/37/EG) klassificeras jordbruks- och 
skogsbrukstraktorer som används för dessa typer av odlingar enligt kategorierna T2, C2 och 
T4.1, och benämns generellt ”smalspåriga traktorer”.  

De stränga kraven enligt steg III B och steg IV inbegriper att man i motorutrymmet ska 
installera system för efterbehandling som är rätt skrymmande med tanke på själva motorns 
storlek. Dessutom begränsas möjligheterna att installera de här systemen avsevärt av de krav 
som ställs på motorernas funktion.  I smalspåriga traktorer används faktiskt samma motorer 
som i andra typer av traktorer, men med en viktig skillnad: motorutrymmets dimensioner och 
området runt omkring det är begränsade. Traktortillverkarna kan inte installera motorer med 
system för efterbehandling och samtidigt garantera att driftskraven uppfylls med avseende på 
dimensioner och manöverförmåga, som är de viktigaste konstruktionsspecifikationerna för 
denna typ av fordon.

Dessa slutsatser har även gjorts i samband med olika undersökningar som kommissionen 
beställt, och enligt dem rekommenderas det att smalspåriga traktorer i sin helhet ska undantas 
från kraven enligt steg III B och steg IV, eller att tidsfristen för att uppfylla kraven ska 
förlängas med minst fem år.

Kommissionens förslag

Förslaget om ändring av direktiv 2000/25/EG går ut på att förlänga tidsfristen med tre år för 
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alla krav enligt steg III B och steg IV för traktorer i kategorierna T2, C2 och T4.1.

Föredragandens kommentarer

Föredraganden stödjer till fullo EU:s politik för minskade utsläpp och främjande av direktiv 
2000/25/EG. De oberoende undersökningar och de uppgifter som kommissionen tagit fram 
visar emellertid att tillverkarna behöver mera tid för att anpassa sig till utvecklingen av 
system som lämpar sig för steg III B-teknik.  
Därför tillstyrker föredraganden kommissionens förslag om att tidsfristen för införande av 
steg III B och steg IV ska förlängas med tre år för traktorer i kategorierna T2, C2 och T4.1. 
Vidare är det viktigt att beakta att de analyser som lett till utarbetandet av föreliggande förslag 
inte med nödvändig exakthet visar att smalspåriga traktorer kan uppfylla kraven enligt steg IV 
och garantera de uppfylls i framtiden. Därför anser föredraganden att man inom en lämplig 
tidsram måste göra en grundligare genomförbarhetsanalys av steg IV efter det att tekniken 
gjort tillräckliga framsteg i denna riktning, och i förekommande fall lägga fram ytterligare 
förslag om ändring av kraven eller av det tidsschema som fastställts för steg IV.
Eftersom steg III B inleds den 1 januari 2012 anser föredraganden att förslaget bör antas 
omgående för att garantera att medlemsstaterna införlivar och tillämpar det så snart som 
möjligt.


