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ИЗМЕНЕНИЯ 001-024  
внесени от Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

 

Доклад 
Salvatore Tatarella A7-0091/2011 
Разпоредбите за тракторите, пуснати на пазара по силата на механизма на гъвкавост  

 

Предложение за директива (COM(2010)0607 – C7-0342/2010 – 2010/0301(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Изменение  1 

Предложение за директива – акт за изменение 
Съображение 1  
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) С Директива 2000/25/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

22 май 2000 година относно мерките, 

които следва да бъдат предприети 

срещу емисиите от газообразни и 

прахообразни замърсяващи околната 

среда вещества от двигателите, 

предназначени за задвижване на 

селскостопански и горски трактори, и за 

изменение на Директива 74/150/ЕИО
9
 на 

Съвета се регулират емисиите в 

отработилите газове от двигатели, 

монтирани в селскостопански и горски 

трактори. Настоящата фаза за 

пределните стойности на емисиите, 

приложими за одобрението на типа на 

повечето двигатели със запалване чрез 

сгъстяване, е позната като фаза III A. 

Директивата предвижда, че пределните 

стойности на емисиите трябва да бъдат 

заменени от по-строгите пределни 

стойности на фаза III Б, които трябва 

(1) С Директива 2000/25/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

22 май 2000 г. относно мерките, които 

следва да бъдат предприети срещу 

емисиите от газообразни и 

прахообразни замърсяващи околната 

среда вещества от двигателите, 

предназначени за задвижване на 

селскостопански и горски трактори, и за 

изменение на Директива 74/150/ЕИО
9
 на 

Съвета се регулират емисиите в 

отработилите газове от двигатели, 

монтирани в селскостопански и горски 

трактори, с цел по-нататъшно 

опазване на човешкото здраве и 

закрила на околната среда. 

Настоящата фаза за пределните 

стойности на емисиите, приложими за 

одобрението на типа на повечето 

двигатели със запалване чрез 

сгъстяване, е позната като фаза III A. 

Директивата предвижда, че пределните 
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постепенно да влязат в сила от 1 януари 

2011 г. нататък по отношение на 

пускането на пазара и от 1 януари 

2010 г. по отношение на одобрението на 

типа на посочените двигатели. Фаза IV, 

в която са предвидени по-строги, 

отколкото във фаза III пределни 

стойности, ще влезе в сила постепенно 

от 1 януари 2013 г. нататък по 

отношение на одобрението на типа на 

посочените двигатели и от 1 януари 

2014 г. по отношение на пускането на 

пазара. 

стойности на емисиите трябва да бъдат 

заменени от по-строгите пределни 

стойности на фаза III Б, които трябва 

постепенно да влязат в сила от 1 януари 

2011 г. нататък по отношение на 

пускането на пазара и от 1 януари 

2010 г. по отношение на одобрението на 

типа на посочените двигатели. Фаза IV, 

в която са предвидени по-строги, 

отколкото във фаза III пределни 

стойности, ще влезе в сила постепенно 

от 1 януари 2013 г. нататък по 

отношение на одобрението на типа на 

посочените двигатели и от 1 януари 

2014 г. по отношение на пускането на 

пазара. 

Обосновка 

 

Една от целите на Директива 2000/25/ЕО е възможно най-голямото увеличение на 

ползите за европейската околна среда и общественото здраве. 

 

Изменение  2 

Предложение за директива – акт за изменение 
Съображение 1 a (ново)  
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) Очаква се Комисията да 

представи цялостно преразглеждане 

на Директива 2000/25/ЕО в срок до 12 

месеца. За предпочитане е Комисията 

да представи цялостното 

преразглеждане възможно най-скоро. 

Обосновка 

 

Комисията представи настоящото предложение за частично преразглеждане на 

Директива 2000/25/ЕО на сравнително късен етап, тъй като мерките, които 

Комисията възнамерява да измени, са в сила отчасти от 1 януари 2011 г. Едно 

цялостно преразглеждане на Директива 2000/25/ЕО би позволило едно по-всеобхватно 

справяне с настоящите правила. 

 

Изменение  3 

Предложение за директива – акт за изменение 
Съображение 2  
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Преходът към фаза III Б включва 

качествено изменение на технологията, 

за осъществяването на което са 

необходими значителни разходи за 

промяна на дизайна на двигателите и за 

разработване на високотехнологични 

решения. Посоченият преход, 

предвиден от законодателя през 

2005 г., съвпада с икономическата 

рецесия в засегнатия отрасъл, което 

създава трудности за 

промишлеността да понесе 

тежестта на разходите за 

осъществяването му, необходими за 

приспособяване към новите законови 

изисквания. 

(2) Преходът към фаза III Б включва 

качествено изменение на технологията, 

за осъществяването на което са 

необходими значителни разходи за 

промяна на дизайна на двигателите и за 

разработване на високотехнологични 

решения. Световната финансова и 

икономическа криза не може да служи 

като оправдание за отслабване на 

нормите в областта на защитата на 

околната среда. Инвестициите в 

технологии, щадящи околната среда, 

са важни за насърчаването на 

бъдещия растеж, създаването на 

работни места и здравната 

сигурност. 

Обосновка 

 

В продължаващия дебат Комисията изказа предположението, че световната 

финансова и икономическа криза е оказала изключително отрицателно отражение 

върху съответния отрасъл. Въпреки трудностите, през които преминава отрасълът, 

следва да се подчертае отново, че кризата не може да служи като оправдание за 

отслабване на нормите в областта на защитата на околната среда. Дори напротив, 

инвестициите в екологосъобразни технологии са двигатели за бъдещия растеж и за 

създаването на работни места и са важен фактор за здравната сигурност. 

 

Изменение  4 

Предложение за директива – акт за изменение 
Съображение 3  
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) В Директива 2000/25/ЕО е предвиден 

механизъм на гъвкавост за даване на 

възможност на производителите на 

трактори в периода между две фази на 

пределни стойности на емисиите да 

купят ограничено количество двигатели, 

които не отговарят на приложимите за 

периода пределни стойности на 

емисиите, но са одобрени по 

изискванията на непосредствено 

предходната фаза на пределни 

стойности на емисиите. 

(3) В Директива 2000/25/ЕО е предвиден 

механизъм на гъвкавост за даване на 

възможност на производителите на 

трактори, на определен етап, да купят 

ограничено количество двигатели, които 

не отговарят на приложимите за 

периода пределни стойности на 

емисиите, но са одобрени по 

изискванията на непосредствено 

предходната фаза на пределни 

стойности на емисиите. 
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Изменение  5 

Предложение за директива – акт за изменение 
Съображение 5 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) По време на прехода от фаза III A 

към фаза III Б процентът на броя 

двигатели, пуснати на пазара по 

силата на механизма на гъвкавост, 

следва да бъде увеличен от 20 % на 

50 % от годишните продажби на 

производителя на трактори, 

оборудвани с двигатели от въпросната 

категория. Алтернативният вариант, 

според който на пазара по силата на 

механизма на гъвкавост могат да бъдат 

пуснати максимален брой двигатели, 

следва да бъде съответно адаптиран. 

(5) По време на фаза III Б процентът на 

тракторите, влизащи в експлоатация 

по силата на механизма на гъвкавост, 

възлиза на 35% от годишното 

количество трактори, пуснати в 

експлоатация от производителя на 

трактори и оборудвани с двигатели от 

въпросната категория. Алтернативният 

вариант, според който на пазара по 

силата на механизма на гъвкавост могат 

да бъдат пуснати определен брой 

двигатели, следва да бъде съответно 

адаптиран. 

 

Изменение  6 

Предложение за директива – акт за изменение 
Съображение 5 a (ново)  
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5a) Предприятията, развиващи 

дейност с машини, попадащи в 

приложното поле на настоящата 

директива, следва да се възползват от 

програми на ЕС за финансова помощ 

или от съответни програми за 

помощ, предоставяни от държавите-

членки. Следва да се обмисли 

задължаването на получателите на 

помощи по тези програми да 

прилагат най-съвременните налични 

технологии за своя отрасъл. Подкрепа 

следва да бъде оказвана единствено на 

предприятията, които използват 

технологиите с най-добрите норми за 

емисии. 

 

Изменение  7 
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Предложение за директива – акт за изменение 
Съображение 7 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Предвидените в настоящата 

директива мерки отразяват временно 

изпитвани от промишлеността 

трудности; като такива, валидността им 

следва да бъде ограничена до прехода 

от фаза III A към фаза III Б и да 

изтече на 31 декември 2013 г., 

(7) Предвидените в настоящата 

директива мерки отразяват временно 

изпитвани от промишлеността 

трудности; като такива, валидността им 

следва да бъде ограничена до фаза III Б, 

 

Изменение  8 

Предложение за директива – акт за изменение 
Съображение 7 a (ново)  
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7a) Приема се, че настоящите 

пределни стойности на емисиите 

слeдва да бъдат направени по-

стриктни по отношение на 

свръхфините саждени частици чрез 

прилагане на критерия за броя на 

частиците в бъдещото 

законодателство, посветено на 

следващите цели във връзка с 

емисиите. 

 

Изменение  9 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 1 – точка -1 (нова)  
Директива 2000/25/ЕО 

Член 1 - нови тирета  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (-1) В член 1 се добавят следните 

тирета: 

 - „механизъм на гъвкавост” означава 

процедурата по освобождаване от 

задължение, посредством която 

дадена държава-членка разрешава 

пускането на пазара на ограничено 
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количество двигатели в 

съответствие с изискванията, 

посочени в член 3а; 

 - „категория двигатели” означава 

класификацията на двигателите, 

която комбинира диапазона на 

мощност с етапа на ограниченията 

на емисиите на отработили газове. 

 

Изменение  10 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 1 – точка 1 
Директива 2000/25/ЕО 

Член 3а - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. В член 3a се добавя следната 

алинея: „Механизмът на гъвкавост, 

установен в точки 1.2., 1.2.1. и 1.2.2. от 

приложение IV, се прилага единствено 

за прехода от фаза III A към фаза III Б 

и срокът му на действие изтича на 

31 декември 2013 г.“ 

1. Член 3а се заменя със следния 

текст: „Чрез дерогация от член 3, 
параграфи 1 и 2, държавите-членки 
предвиждат, че по искане на 
производителя на трактори и при 
условие че одобряващият орган е 

предоставил съответното 

разрешение, ограничен брой 
трактори може да влезе в 

експлоатация в съответствие с 

процедурата, определена в 

приложение IV. Механизмът на 
гъвкавост започва, когато определен 

етап стане задължителен, и има 

същата продължителност като 

самият етап.  По силата на 
механизъм на гъвкавост двигателите 

получават одобрение в съответствие 

с изискванията на етапа, който 

предшества непосредствено този 

етап, който е приложим.” 

Механизмът на гъвкавост, установен в 

точки 1.2., 1.2.1. и 1.2.2. от приложение 

IV, се прилага единствено за фаза III Б и 

има продължителност от три 

години.“ 

 

Изменение  11 
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Предложение за директива – акт за изменение 
Член 1 – точка 2 
Директива 2000/25/ЕО 

Приложение IV - раздел 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Точка 1 от приложение IV се заменя 

с текста на приложение І към 

настоящата Директива. 

2. Приложение IV се заменя с текста на 

приложение І към настоящата 

Директива.. 

 

Изменение  12 

Предложение за директива – акт за изменение 
Приложение І 
Директива 2000/25/ЕО 

Приложение IV - раздел 1 - точка 1.1  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Точка 1 от приложение IV се заменя 

със следното: „1. 

Приложение IV се заменя със следното: 

1.1. С изключение на преходния период 

между фаза III A и фаза III Б, 

производител на трактори, който желае 

да използва механизма на гъвкавост, 

отправя към органа по одобряването 

искане за разрешение да пусне на 

пазара или да се снабди от 

доставчиците си на двигатели, в 

периода между две фази за равнищата 

на емисиите, посочените в 

точки 1.1.1. и 1.1.2. количества 

двигатели, които не отговарят на 

приложимите за периода пределни 

стойности на емисиите, но са 

одобрени по изискванията на 

непосредствено предходната фаза на 

пределни стойности на емисиите. 

1.1. Производител на трактори, който 

желае да използва механизма на 

гъвкавост, отправя към органа по 

одобряването искане за разрешение да 

пусне в експлоатация тракторите в 

съответствие със съответните 

разпоредби, посочени в настоящото 

приложение. С изключение на фаза III 

Б, количествата трактори не 

надвишават количествата, посочени 

в точки 1.1.1. и 1.1.2.Двигателите 

задоволяват изискванията, посочени в 

член 3а. 

 

Изменение  13 

Предложение за директива – акт за изменение 
Приложение І 
Директива 2000/25/ЕО 

Приложение IV - раздел 1 - точка 1.1.1 



 

 

 PE465.637/ 8 

 BG 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1.1.1. Броят двигатели, пуснати на 

пазара в рамките на даден механизъм на 

гъвкавост, не трябва да превишава, за 

всяка категория двигатели, 20 % от 

годишните продажби на 

производителя на трактори с 

двигатели във въпросната категория 

двигатели (изчислени като средната 

стойност на продажбите на пазара на ЕС 

през последните 5 години). Ако 

производител на трактори е продавал 

трактори в ЕС в продължение на по-

малко от 5 години, средната стойност се 

изчислява въз основа на периода, през 

който производителят на трактори е 

продавал трактори в ЕС. 

1.1.1. Броят двигатели и трактори, 

пуснати в експлоатация в рамките на 

даден механизъм на гъвкавост, не 

трябва да превишава, за всяка категория 

двигатели, 20 % от годишните 

количества трактори, пуснати в 

експлоатация от производителя на 

трактори, с двигатели във въпросната 

категория двигатели (изчислени като 

средната стойност на продажбите на 

пазара на ЕС през последните 5 години). 

Ако производител на трактори е пускал 

в експлоатация трактори в ЕС в 

продължение на по-малко от 5 години, 

средната стойност се изчислява въз 

основа на периода, през който 

производителят на трактори е пускал в 

експлоатация трактори в ЕС. 

 

Изменение  14 

Предложение за директива – акт за изменение 
Приложение І 
Директива 2000/25/ЕО 

Приложение IV - раздел 1 - точка 1.1.2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1.1.2. Като алтернативен вариант на 

точка 1.1.1, производителят на 

трактори може да поиска разрешение 

за своите доставчици на двигатели да 

пуснат на пазара определен брой 

двигатели по силата на механизма на 

гъвкавост. Броят двигатели във всяка 

категория двигатели не може да 

превишава следните стойности: 

1.1.2. Като алтернативен вариант на 

точка 1.1.1, броят трактори във всеки 

диапазон на мощност не може да 

превишава следните количества: 

 

Изменение  15 

Предложение за директива – акт за изменение 
Приложение І 
Директива 2000/25/ЕО 

Приложение IV - раздел 1 - точка 1.1.2 - таблица - заглавия 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Категория двигатели (kW) Диапазон на мощност на 

двигателите (kW), 

Брой двигатели Брой трактори 

 

Изменение  16 

Предложение за директива – акт за изменение 
Приложение І 
Директива 2000/25/ЕО 

Приложение IV - раздел 1 - точка 1.2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1.2. Докато продължава преходният 

период между фаза III A и фаза III Б, 

производител на трактори, който желае 

да използва механизма на гъвкавост, 

отправя към органа по одобряването 

искане за разрешение да пусне на 

пазара или да си достави от 

доставчиците си на двигатели, в 

периода между две фази за равнищата 

на емисиите, посочените в 

точки 1.2.1. и 1.2.2. количества 

двигатели, които не отговарят на 

приложимите за периода пределни 

стойности на емисиите, но са 

одобрени по изискванията на 

непосредствено предходната фаза на 

пределни стойности на емисиите. 

1.2. Докато продължава фаза III Б, 

производител на трактори, който желае 

да използва механизма на гъвкавост, 

отправя към органа по одобряването 

искане за разрешение да пусне в 

експлоатация тракторите в 

съответствие със съответните 

разпоредби, посочени в настоящото 

приложение. Количествата трактори 

не надвишават количествата, 

посочени в точки 1.2.1. и 1.2.2. 

Двигателите задоволяват 

изискванията, посочени в член 3а. 

 

Изменение  17 

Предложение за директива – акт за изменение 
Приложение І 
Директива 2000/25/ЕО 

Приложение IV - раздел 1 - точка 1.2.1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1.2.1. Броят двигатели, пуснати на 

пазара в рамките на даден механизъм на 

гъвкавост, не трябва да превишава, за 

всяка категория двигатели, 50 % от 

1.2.1. Броят двигатели и трактори, 

пуснати в експлоатация в рамките на 

даден механизъм на гъвкавост, не 

трябва да превишава, за всяка категория 
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годишните продажби на 

производителя на трактори с 

двигатели във въпросната категория 

двигатели (изчислени като средната 

стойност на продажбите на пазара на ЕС 

през последните 5 години). Ако 

производител на трактори е продавал 

трактори в ЕС в продължение на по-

малко от 5 години, средната стойност се 

изчислява въз основа на периода, през 

който производителят на трактори е 

продавал трактори в ЕС. 

двигатели, 35 % от годишните 

количества трактори, пуснати в 

експлоатация от производителя на 

трактори, с двигатели във въпросната 

категория двигатели (изчислени като 

средната стойност на продажбите на 

пазара на ЕС през последните 5 години). 

Ако производител на трактори е пускал 

в експлоатация трактори в ЕС в 

продължение на по-малко от 5 години, 

средната стойност се изчислява въз 

основа на периода, през който 

производителят на трактори е пускал в 

експлоатация трактори в ЕС. 

 

Изменение  18 

Предложение за директива – акт за изменение 
Приложение І 
Директива 2000/25/ЕО 

Приложение IV - раздел 1 - точка 1.2.2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1.2.2. Като алтернативен вариант на 

точка 1.2.1, производителят на 

трактори може да поиска разрешение 

за своите доставчици на двигатели да 

пуснат на пазара определен брой 

двигатели по силата на механизма на 

гъвкавост. Броят двигатели във всяка 

категория двигатели не може да 

превишава следните стойности: 

1.2.2. Като алтернативен вариант на 

точка 1.1.1, броят трактори във всеки 

диапазон на мощност не може да 

превишава следните стойности: 

 

Изменение  19 

Предложение за директива – акт за изменение 
Приложение І 
Директива 2000/25/ЕО 

Приложение IV - раздел 1 - точка 1.2.2 - таблица - заглавия 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Категория двигатели (kW) Диапазон на мощност на 

двигателите (kW), 

Брой двигатели Брой трактори 
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Изменение  20 

Предложение за директива – акт за изменение 
Приложение І 
Директива 2000/25/ЕО 

Приложение IV - раздел 1 - точка 1.3 - уводна част 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1.3. В заявлението до органа по 

одобряването производителят на 

трактори включва следната 

информация: 

(не засяга българския текст) 

 

Изменение  21 

Предложение за директива – акт за изменение 
Приложение 1 
Директива 2000/25/ЕО 

Приложение IV - раздел 1 - точка 1.4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1.4. Производителят на трактори 

предоставя на органа по одобряването 

всякаква информация във връзка с 

прилагането на механизма на гъвкавост, 

която органът по одобряването може да 

поиска като необходима, за да вземе 

решението си. 

1.4. Производителят на трактори 

предоставя на органа по одобряването 

всякаква необходима информация във 

връзка с прилагането на механизма на 

гъвкавост, която органът по 

одобряването може да поиска като 

необходима, за да вземе решението си. 

 

Изменение  22 

Предложение за директива – акт за изменение 
Приложение 1 
Директива 2000/25/ЕО 

Приложение IV - раздел 1 - точка 1.5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1.5. На всеки шест месеца 

производителят на трактори изготвя 

доклад до органите по одобряването на 

всяка държава-членка, в която 

тракторите или двигателите са пуснати 

на пазара, в който дава информация за 

изпълнението на механизма на 

гъвкавост, който той ползва. В доклада 

1.5. На всеки шест месеца 

производителят на трактори изготвя 

доклад до органите по одобряването на 

всяка държава-членка, в която 

тракторите или двигателите са пуснати 

на пазара, в който дава информация за 

изпълнението на механизма на 

гъвкавост, който той ползва. В доклада 
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се включват обобщени данни за броя на 

двигателите и тракторите, пуснати на 

пазара по силата на механизма на 

гъвкавост, серийните номера на 

двигателя и трактора и държавите-

членки, в които тракторът е пуснат в 

експлоатация. Посочената процедура се 

прилага, докато трае изпълнението на 

механизма на гъвкавост. 

се включват обобщени данни за броя на 

двигателите и тракторите, пуснати на 

пазара по силата на механизма на 

гъвкавост, серийните номера на 

двигателя и трактора и държавите-

членки, в които тракторът е пуснат в 

експлоатация. Посочената процедура се 

прилага, без никакви изключения, 

докато трае изпълнението на механизма 

на гъвкавост. 

 

Изменение  23 

Предложение за директива – акт за изменение 
Приложение І 
Директива 2000/25/ЕО 

Приложение IV - раздел 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  

 2. ДЕЙСТВИЯ НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА 
ДВИГАТЕЛИ 

2.1. Даден производител на двигатели 
може да пусне на пазара двигатели по 
силата на механизъм на гъвкавост, 
одобрени в съответствие с раздели 1 и 
3 от настоящото приложение. 

2.2. Производителят на двигатели 
трябва да маркира тези двигатели със 
следния текст: „Двигател, пуснат на 
пазара в рамките на гъвкав 
механизъм“ в съответствие с 
изискванията, посочени в точка 5 от 

приложение I. 

 

Изменение  24 

Предложение за директива – акт за изменение 
Приложение І 
Директива 2000/25/ЕО 

Приложение IV - раздел 3 



 

 

 PE465.637/ 13 

 BG 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  

 3. ДЕЙСТВИЯ НА ОДОБРЯВАЩИЯ 
ОРГАН 

3.1. Одобряващият орган извършва 
оценка на съдържанието на 
механизма на гъвкавост и на 
приложените документи. 
Впоследствие той ще уведоми 
производителя на трактори относно 
своето решение дали да разреши или 
да не разреши ползването на 
механизма на гъвкавост, както е било 
изискано. 

 


