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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Opis wniosku Komisji Europejskiej

Dyrektywa 2000/25/WE zawiera przepisy dotyczące najwyższych dopuszczalnych poziomów 
emisji tlenku węgla (CO), węglowodorów (HC), tlenków azotu (NOx) i cząstek stałych 
zawieszonych w gazie (PM) przez silniki wysokoprężne montowane w ciągnikach rolniczych 
i leśnych i jest w pełni zgodna z dyrektywą 97/68/WE w sprawie emisji zanieczyszczeń 
z silników maszyn samojezdnych nieporuszających się po drogach.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r. obowiązujące obecnie limity (etap III A) są stopniowo 
zastępowane surowszymi limitami etapu III B. 
Program elastyczności
Dyrektywa 2005/13/WE wprowadziła tak zwany program elastyczności, którego celem jest 
ułatwienie przechodzenia między poszczególnymi etapami emisji. Program elastyczności 
umożliwia producentom ciągników wprowadzenie do obrotu, w okresie pomiędzy dwoma 
kolejnymi etapami wartości granicznych emisji, ograniczonej liczby ciągników samojezdnych 
nieporuszających się po drogach z silnikami spełniającymi limity emisji poprzedniego etapu.  
Producent ciągników jest uprawniony do wprowadzania do obrotu albo 1) ograniczonej liczby 
ciągników, nie większej niż 20% rocznej sprzedaży producenta dla każdej kategorii mocy 
silnika, albo 2) określonej liczby ciągników. Druga opcja adresowana jest do mniejszych 
przedsiębiorstw produkujących mniejszą liczbę ciągników.
Aspekty gospodarcze 
Analogicznie do sytuacji producentów maszyn samojezdnych nieporuszających się po 
drogach, wyzwaniem technologicznym dla producentów ciągników jest fakt, że nowa 
generacja silników musi spełniać wymóg dotyczący redukcji emisji PM i NOx na poziomie 
porównywalnym do poziomu wymaganego i stosowanego w przypadku silników i pojazdów 
poruszających się po drogach (ciągników, autobusów itp.).  
W UE istnieje około 40 producentów ciągników produkujących różnego rodzaju ciągniki, 
które muszą spełniać wymogi w zakresie limitów emisji zanieczyszczeń określone 
w dyrektywie, podczas gdy silniki wytwarza tylko kilka dużych przedsiębiorstw (około 
10 wytwórców w UE i 20 przedsiębiorstw na całym świecie). Jedynie producenci ciągników 
mogą dostosować pojazdy do norm po zakończeniu konfiguracji silnika, ponieważ 
przeprojektowania nie można przeprowadzić równocześnie (z wyjątkiem producentów 
ciągników wytwarzających własne silniki). 

Konkurencyjność
Na całym świecie tylko UE, Stany Zjednoczone, Kanada i w mniejszym stopniu Japonia mają 
podobne ambicje odnośnie do przepisów dotyczących emisji zanieczyszczeń z silników 
w sektorze maszyn samojezdnych nieporuszających się po drogach i ciągników. W innych 
ważnych pod względem geograficznym regionach, takich jak Chiny, Indie, Rosja lub 
Ameryka Łacińska, wymogi te nie istnieją bądź poważnie kuleją. Głównym rynkiem 
geograficznym jest rynek transatlantycki skupiający nie tylko najważniejszych producentów 
silników i ciągników, ale również głównych klientów. 

Aspekty dotyczące środowiska
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Główne czynniki w sektorze maszyn samojezdnych nieporuszających się po drogach, które 
przyczyniają się do ogólnego zanieczyszczenia powietrza, to pył zawieszony i emisje tlenków 
azotu. Zgodnie z przeprowadzoną przez Komisję oceną skutków szacunkowe emisje PM10 
z tego sektora dla UE27 wynoszą 7% w porównaniu z 13% w przypadku transportu 
drogowego. W 2005 r. udział ciągników we wszystkich emisjach cząstek stałych 
zawieszonych w gazie z tego sektora wyniósł 43% lub 57 kt rocznie dla UE15.

Odnośnie do emisji NOx sektor ten odpowiada za 16% wszystkich emisji NOx w UE27, 
podczas gdy transport drogowy – za 42% wszystkich emisji NOx. W 2005 r. udział ciągników 
we wszystkich emisjach cząstek NOx z tego sektora wyniósł 36% lub 539 kt rocznie dla 
UE15.

Według  Komisji szacowany wpływ rozszerzonego programu elastyczności w pierwszym 
roku (50% w porównaniu z obecnymi 20%) to 0,3% wszystkich emisji (zarówno PM, jak 
i NOx) ze wszystkich eksploatowanych maszyn samojezdnych nieporuszających się po 
drogach. 
W związku z tym Komisja proponuje:
1) zwiększenie odsetka silników stosowanych w maszynach wprowadzanych do obrotu 

w ramach programu elastyczności z 20% do 50% rocznej sprzedaży urządzeń przez 
producenta ciągników dla każdej kategorii silnika; 

2) lub dostosowanie maksymalnej liczby silników, które mogą być wprowadzane do obrotu 
według programu elastyczności jako nieobowiązująca alternatywa.

3) Środki te przestaną obowiązywać w dniu 31 grudnia 2013 r.

Punkt widzenia sprawozdawczyni
Sprawozdawczyni uważa, że z jednej strony konieczne jest zagwarantowanie rozwoju 
i konkurencyjności przemysłu, a z drugiej – ochrony środowiska, mając na celu 
zagwarantowanie rozwoju gospodarczego przemysłu ciągnikowego przy jednoczesnym jak 
największym ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego 
z późniejszego zastąpienia określonej liczby dotychczasowych silników, które nie są jeszcze 
zgodne z nowymi surowszymi limitami emisji.

Kwestią sporną jest to, dlaczego grupa producentów ciągników została usunięta z wniosku 
zmieniającego dyrektywę 97/68/WE w sprawie emisji z maszyn samojezdnych 
nieporuszających się po drogach i jest rozpatrywana oddzielnie, jeżeli rozwiązanie 
zaproponowane w odniesieniu do ciągników jest według Komisji w pełni zgodne z dyrektywą 
97/68/WE. Sprawozdawczyni chciałaby otrzymać więcej informacji opartych na badaniach 
przeprowadzonych oddzielnie dla producentów ciągników, a nie jedynie polegać na danych 
wynikających  z oceny przeprowadzonej dla sektora maszyn samojezdnych nieporuszających 
się po drogach jako całości, i chciałaby mieć dostęp do większej ilości prowadzonych przez 
osoby trzecie badań naukowych i analiz roboczych, aby móc dokonać szczegółowej oceny 
krótkoterminowych i przede wszystkim długoterminowych skutków proponowanych zmian.

Jednocześnie sprawozdawczyni pragnie przypomnieć, że z uwagi na opóźnienia w pracach 
przygotowawczych Komisja przedstawiła swój wniosek w okresie stopniowego 
wprowadzania nowych surowszych limitów emisji,  co w pewien sposób osłabia znaczenie 
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tego wniosku. W związku z tym sprawozdawczyni uważa, że należy zwrócić uwagę na 
bardziej kompleksowy przegląd dyrektywy 97/68/WE, który Komisja powinna zaproponować 
w ciągu tego roku.   
Sprawozdawczyni zarazem wyraźnie uznaje konieczność wprowadzenia przepisów 
przewidujących taki program elastyczności w odniesieniu do małych i średnich wytwórców 
celem obniżenia kosztów związanych z dostosowaniem do nowych norm. Z drugiej strony, są 
również wytwórcy, którzy poczynili już inwestycje w badania i rozwój, dlatego wniosek nie 
powinien osłabiać ich konkurencyjności na rynku. 

Pomimo pewnych obaw sprawozdawczyni skłania się ku zatwierdzeniu wniosku Komisji. 

******

Biorąc pod uwagę powyższe, sprawozdawczyni zaleca, by wezwać Komisję Ochrony 
Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisję przedmiotowo 
właściwą, do zaproponowania zatwierdzenia wniosku Komisji.

Komisja Transportu i Turystyki wzywa Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisję przedmiotowo właściwą, do 
zaproponowania zatwierdzenia wniosku Komisji.


