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КРАТКА ОБОСНОВКА

Резюме на предложението на Комисията

Директива 2000/25/ЕО регулира максималните емисии на отработени газове като 
въглероден оксид (CO), въглеводороди (HC), азотни оксиди (NOx) и прахови частици 
(PM) от дизелови двигатели, инсталирани в селскостопански и горски трактори, и е в 
пълно съответствие с Директива 97/68/ЕО относно емисиите от извънпътна подвижна 
техника.

Действащите понастоящем ограничения (етап III A) се заместват постепенно с по-
строгите ограничения на етап III B, считано от 1 януари 2011 г. 
Механизъм на гъвкавост
С Директива 2005/13/ЕО беше въведен така нареченият гъвкав механизъм за 
улесняване на прехода между различните етапи на гранични стойности на емисиите. 
Гъвкавият механизъм позволява на производителите на трактори през периода между 
два последователни етапа на гранични стойности на емисиите на отработени газове да 
пуснат на пазара ограничен брой единици трактори, оборудвани с двигатели, които все 
още отговарят на граничните стойности на емисиите на отработени газове от 
предходния етап. Производителите на трактори имат правото да пускат на пазара или 1) 
ограничен брой трактори за всяка категория по мощност на двигателя, като този брой 
не надхвърля 20% от годишните им продажби, или 2) определен брой трактори.
Предвижда се втората възможност да се използва от по-малки предприятия, които 
произвеждат по-малки количества трактори.
Икономически аспекти: 
Аналогично на положението с производителите на извънпътна подвижна техника, 
технологичното предизвикателство пред производителите на трактори се състои в това, 
че следващото поколение двигатели трябва да постигнат намаляване на емисиите на 
прахови частици (PM) и азотни оксиди (NOx), сравними с тези, изисквани и  
използвани при пътните двигатели и превозни средства (камиони, автобуси и други). 
Приблизително 40 производители на трактори в ЕС произвеждат широк спектър от 
трактори, които трябва да са съобразени с ограниченията за емисии, установени в 
директивата, докато двигателите се произвеждат само от няколко големи дружества 
(близо 10 производители в ЕС и 20 дружества в световен мащаб). Адаптирането на 
превозните средства може да се осъществи единствено от производителите на трактори 
след финализирането на конфигурацията на двигателя, тъй като процедурата на 
препроектиране не може да се осъществява паралелно (освен при производителите на 
трактори, които произвеждат собствени двигатели). 
Конкурентоспособност
В световен мащаб само ЕС, САЩ и Канада и, в по-малка степен, Япония имат подобни 
амбиции по отношение на законодателството в областта на емисиите от двигателите от 
сектора на извънпътната подвижна техника и тракторите. В други важни географски 
региони като Китай, Индия, Русия или Латинска Америка тези изисквания не 
съществуват или изостават в значителна степен. Основният географски пазар е 
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трансатлантическият пазар, част от който са основните производители на двигатели и 
трактори, но също и основните клиенти. 

Екологични аспекти
Основните замърсители на въздуха от сектора, допринасящи за общото замърсяване на 
въздуха, са емисиите на прахови частици и азотни оксиди. Според оценката на 
въздействието, извършена от Комисията, приблизителният дял на емисии на PM10 от 
сектора на извънпътната подвижна техника (NRMM) за ЕС-27 е 7% в сравнение с 13% 
за автомобилния транспорт. През 2005 г. приносът на тракторите за всички емисии 
NRMM PM възлиза на 43% или 57 kt годишно за ЕС-15.
По отношение на емисиите на NOx, секторът на извънпътната подвижна техника е 
източник на 16% от всички емисии на NOx в ЕС-27, докато делът на автомобилния 
транспорт възлиза на 42% от всички емисии на NOx. През 2005 г. приносът на 
тракторите за всички емисии NRMM NOx възлиза на 36%, или 539 kt годишно за ЕС-
15.

Според Комисията очакваното въздействие на разширения механизъм на гъвкавост 
(50% в сравнение с 20% понастоящем) възлиза на 0,3% от всички емисии (както PM, 
така и NOx) от всички използвани NRMM, през първата година. 

Затова Комисията предлага:
1) увеличаване на процента на броя на двигателите, предлагани на пазара в рамките на 

механизма на гъвкавост за всяка категория двигатели от 20% на 50% от годишните 
продажби на оборудване на съответен производител на трактори, или

2) като възможна алтернатива, адаптиране на максималния брой двигатели, които 
могат да се пускат на пазара в рамките на механизма на гъвкавост.

3) срокът на действие на тези мерки изтича на 31 декември 2013 г.

Становището на докладчика
Докладчикът счита, че е необходимо гарантирането както на развитието и 
конкурентоспособността на сектора, от една страна, така и на опазването на околната 
среда, от друга, като се цели осигуряване на икономическо развитие на сектора на 
производство на трактори при същевременно ограничаване във възможно най-голяма 
степен на отрицателното екологично въздействие, което произтича от по-късната 
замяна на определен брой налични двигатели, които все още не са в съответствие с 
новото по-строго ограничение на емисиите. 

Остава въпросът за това, защо групата на производители на трактори е извън 
предложението за изменение на Директива 97/68/ЕО относно емисиите от извънпътна 
подвижна техника и се разглежда отделно, когато предложеното за тракторите решение 
е, според Комисията, в пълно съответствие с Директива 97/68/ЕО. Докладчикът би 
искал да изиска повече информация въз основата на проучвания, направени отделно за 
производителите на трактори, вместо да разчита единствено на данни, основани на 
оценката, направена за сектора на извънпътната мобилна техника като цяло, и би 
оценил повече изследвания и работни проучвания на трети страни, с цел постигане на 
възможност за обстойна оценка на краткосрочните и особено на дългосрочните 
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въздействия на предложените промени.

Същевременно докладчикът би желал да припомни, че поради забавяния в 
подготвителните работи, Комисията представи своето предложение в момент, когато 
постепенно се въвеждат нови, по-строги ограничения на емисиите. Това по някакъв 
начин намалява значението на предложението. Следователно, докладчикът счита, че 
следва да обърнем внимание на по-обстоен преглед на Директива 97/68/ЕО, който 
следва да се представи от Комисията по-късно през тази година.   
Наред с това, докладчикът по-специално признава необходимостта от такива 
разпоредби за гъвкавост за малките и средните производители с цел намаляване на 
разходите за привеждане в съответствие с новите стандарти. От друга страна, 
съществуват производители, които вече са направили инвестиции в 
научноизследователска и развойна дейност и предложението не бива да намалява 
тяхната конкурентоспособност на пазара.

Въпреки някои проблемни аспекти, докладчикът е склонен да одобри предложението 
на Комисията. 

******

С оглед на горепосоченото докладчикът препоръчва водещата комисия по околна 
среда, обществено здраве и безопасност на храните да се призове да предложи за 
одобрение предложението на Комисията.

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да предложи за одобрение предложението 
на Комисията.


