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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Povzetek predloga Komisije

Direktiva 2000/25/ES ureja najvišje dovoljene emisije izpušnih plinov ogljikovega oksida 
(CO), ogljikovodikov (HC), dušikovih oksidov (NOx) in trdnih delcev (PM) iz dizelskih 
motorjev, vgrajenih v kmetijske in gozdarske traktorje, in je v celoti skladna z Direktivo 
97/68/ES o emisijah v necestni mobilni mehanizaciji.

Te veljavne mejne vrednosti (stopnje III A) se od 1. januarja 2011 postopoma nadomeščajo s 
strožjimi mejnimi vrednostmi stopnje III B. 

Sistem prožnosti
Direktiva 2005/13/ES je uvedla tako imenovani sistem prožnosti za olajševanje prehoda med 
različnimi stopnjami emisij. Sistem prožnosti proizvajalcem traktorjev dovoljuje, da v 
obdobju med dvema zaporednima stopnjama mejnih vrednosti emisij izpušnih plinov dajo na 
trg omejeno število traktorjev, v katere so vgrajeni motorji, ki so skladni le z mejnimi 
vrednostmi emisij prejšnje stopnje. Proizvajalci traktorjev imajo pravico, da dajo na trg (1) za 
vsako kategorijo moči motorja omejeno število traktorjev, ki ne presega 20 % letne prodaje 
mehanizacije proizvajalca ali (2) vnaprej določeno število traktorjev. Druga možnost je 
namenjena manjšim podjetjem, ki proizvajajo manjše količine motorjev.
Ekonomski vidiki: 
Podobno kot proizvajalci necestne mobilne mehanizacije se tudi proizvajalci traktorjev 
spopadajo z izzivom, da mora naslednja generacija motorjev doseči zmanjšanje emisij PM in 
NOx , ki bo primerljivo z zahtevanim in uveljavljenim zmanjšanjem pri cestnih motorjih in 
vozilih (tovornjaki, avtobusi itd.). 

V EU deluje približno 40 proizvajalcev traktorjev, ki proizvajajo široko paleto teh vozil, ki 
morajo biti v skladu z omejitvami emisij, določenimi v tej direktivi, medtem ko motorje 
proizvaja samo nekaj velikih družb (približno 10 proizvajalcev v EU in 20 družb po vsem 
svetu). Vozila lahko prilagodijo samo proizvajalci traktorjev po zaključku konfiguracije 
motorja, saj tega postopka preoblikovanja ni mogoče opraviti vzporedno (razen če 
proizvajalci traktorjev sami proizvajajo motorje). 

Konkurenčnost
Na svetovni ravni imajo le Evropska unija, Združene države Amerike, Kanada in v manjšem 
obsegu Japonska podobne cilje v zvezi z zakonodajo o emisijah motorjev v sektorju necestne 
mobilne mehanizacije in traktorjev. Na drugih pomembnih območjih, kot so Kitajska, Indija, 
Rusija ali Latinska Amerika, teh ciljev bodisi ni bodisi zaostajajo za več stopenj. Glavni 
geografski trg je čezatlantski trg, kjer delujejo glavni proizvajalci motorjev in traktorjev in 
kjer so tudi glavni kupci. 
Okoljski vidiki
Glavni onesnaževalci zraka iz tega sektorja so trdni delci in dušikovi oksidi. Glede na oceno 
učinka Komisije znašajo emisije PM10 v sektorju necestne mobilne mehanizacije za EU27 
predvidoma 7 % v primerjavi s 13 % v cestnem prometu. Leta 2005 je prispevek traktorjev k 
celotnim emisijam PM necestne mobilne mehanizacije znašal 43 % ali 57 kt na leto za EU-15.
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Emisije NOx v sektorju necestne mobilne mehanizacije ustvarjajo 16 % vseh emisij NOx v 
EU27, cestni sektor pa 42 % vseh emisij NOx. Leta 2005 je prispevek traktorjev v celotnih 
emisijah NOx necestne mobilne mehanizacije znašal 36 % ali 539 kt na leto za EU-15.

Po mnenju Komisije znaša ocenjeni vpliv razširjene sheme prilagodljivosti (50 % v primerjavi 
s trenutno stopnjo 20 %) 0,3 % vseh emisij (PM in NOx) vse delujoče necestne mobilne 
mehanizacije prvem letu. 
Komisija zato predlaga:
1) povečanje odstotka števila motorjev, danih na trg v okviru sistema prožnosti v vsaki 

kategoriji motorjev, z 20 % na 50 % letne prodaje opreme proizvajalca traktorjev, ali

2) kot alternativno možnost, prilagoditev največjega števila motorjev, ki se lahko dajo na trg 
v okviru sistema prožnosti;

3) ti ukrepi naj prenehajo veljati 31. decembra 2013.

Stališče pripravljavke mnenja
Pripravljavka mnenja meni, da je treba skrbeti tako za razvoj in konkurenčnost industrije na 
eni strani kot tudi za varstvo okolja na drugi strani, s ciljem zavarovati gospodarski razvoj 
industrije in traktorjev, ter obenem čim bolj omejiti negativne vplive na okolje, ki so 
posledica poznejše nadomestitve določenega števila motorjev, ki še niso v skladu z novimi 
strožjimi omejitvami emisij.

Nenavadno je, da je bila skupina proizvajalcev traktorjev izvzeta iz predloga spremembe 
Direktive 97/68/ES o emisijah necestne mobilne mehanizacije in se obravnava posebej, saj je 
po mnenju Komisije predlagana rešitev za traktorje popolnoma v skladu z Direktivo 
97/68/ES. Pripravljavka mnenja bi rada prosila za več informacij, ki bodo temeljile na 
študijah, opravljenih posebej za proizvajalce traktorjev, namesto da se zanaša zgolj na 
podatke, ki temeljijo na oceni, opravljeni za celotni sektor necestne mobilne mehanizacije, in 
bi bila zelo hvaležna, če bi imela na voljo več raziskav in delovnih študij neodvisnih 
strokovnjakov, da bi lahko podrobno ocenila kratkoročne in predvsem dolgoročne vplive 
predlogov sprememb.

Hkrati pa bi rada opomnila, da je Komisija zaradi zamud pri pripravljalnih delih svoj predlog 
predstavila v času, ko se postopoma uvajajo nove in strožje omejitve emisij. S tem se nekako 
zmanjšuje pomen predloga. Zato pripravljavka mnenja meni, da bi se morali posvetiti 
celovitejšemu pregledu Direktive 97/68/ES, ki bi ga morala v tem letu predložiti Komisija.
Hkrati pripravljavka mnenja izrecno priznava, da so te določbe o prožnosti potrebne za male 
in srednje proizvajalce, da bi zmanjšali stroške njihovega usklajevanja z novimi standardi. 
Obstajajo pa tudi proizvajalci, ki so že vložili v raziskave in razvoj, tako da ta predlog ne bi 
smel zmanjšati njihove konkurenčnosti na trgu.

Kljub nekaj pomislekom pripravljavka mnenja podpira predlog Komisije. 

******

Ob upoštevanju navedenega pripravljavka mnenja priporoča, da se Odbor za okolje, javno 
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zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor pozove, naj predlaga sprejetje predloga Komisije.

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot 
pristojni odbor, naj predlaga sprejetje predloga Komisije.


