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Poprawka  1 

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający 

Punkt 1 preambuły  

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Dyrektywa 2000/25/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2000 
r. w sprawie środków stosowanych 
przeciwko stałym i gazowym 
zanieczyszczeniom pochodzącym z 
silników napędzających ciągniki rolnicze 
lub leśne i zmieniająca dyrektywę Rady 
74/150/EWG9 zawiera przepisy dotyczące 
emisji zanieczyszczeń z silników 
montowanych w ciągnikach rolniczych lub 
leśnych. Obecny etap wartości granicznych 
emisji mający zastosowanie do 
homologacji typu większości silników o 
zapłonie samoczynnym jest określany jako 
etap III A. W wymienionej dyrektywie 
przewidziano, Ŝe te wartości graniczne 
zostaną zastąpione bardziej surowymi 
wartościami etapu III B, które będą 
stopniowo wchodzić w Ŝycie od 1 stycznia 
2011 r. w zakresie wprowadzania do 
obrotu i od 1 stycznia 2010 r. w zakresie 

(1) Dyrektywa 2000/25/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2000 
r. w sprawie środków stosowanych 
przeciwko stałym i gazowym 
zanieczyszczeniom pochodzącym z 
silników napędzających ciągniki rolnicze 
lub leśne i zmieniająca dyrektywę Rady 
74/150/EWG9 zawiera przepisy dotyczące 
emisji zanieczyszczeń z silników 
montowanych w ciągnikach rolniczych i 
leśnych, tak aby lepiej chronić zdrowie 
ludzkie i środowisko. Obecny etap 
wartości granicznych emisji mający 
zastosowanie do homologacji typu 
większości silników o zapłonie 
samoczynnym jest określany jako etap III 
A. W wymienionej dyrektywie 
przewidziano, Ŝe te wartości graniczne 
zostaną zastąpione bardziej surowymi 
wartościami etapu III B, które będą 
stopniowo wchodzić w Ŝycie od 1 stycznia 
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homologacji typu tych silników. Etap IV, 
obejmujący wartości graniczne surowsze 
niŜ wartości etapu III B, stopniowo wejdzie 
w Ŝycie od 1 stycznia 2013 r. w zakresie 
homologacji typu wskazanych silników i 
od 1 stycznia 2014 r. w zakresie 
wprowadzania do obrotu. 

2011 r. w zakresie wprowadzania do 
obrotu i od 1 stycznia 2010 r. w zakresie 
homologacji typu tych silników. Etap IV, 
obejmujący wartości graniczne surowsze 
niŜ wartości etapu III B, stopniowo wejdzie 
w Ŝycie od 1 stycznia 2013 r. w zakresie 
homologacji typu wskazanych silników i 
od 1 stycznia 2014 r. w zakresie 
wprowadzania do obrotu. 

Uzasadnienie 

 

Jednym z celów dyrektywy 2000/25/WE jest maksymalizacja korzyści dla środowiska 

europejskiego i zdrowia ludzkiego. 

 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający 

Punkt 1 a preambuły (nowy)  

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) Oczekuje się, Ŝe Komisja przedstawi 
kompleksowy przegląd dyrektywy 
2000/25/WE w ciągu 12 miesięcy. 
PoŜądanym byłoby, aby Komisja 
przedstawiła kompleksowy przegląd w jak 
najkrótszym terminie. 

Uzasadnienie 

 

Komisja przedstawiła obecny wniosek dotyczący częściowego przeglądu dyrektywy 2000/25/WE 

dość późno, gdyŜ środki, które Komisja zamierza zmienić, obowiązują po części od 1 stycznia 

2011 r. Pełen przegląd dyrektywy 2000/25/WE pozwoliłby na przeprowadzenie obecnej 

regulacji w sposób bardziej kompleksowy. 

 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający 

Punkt 2 preambuły  

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Przejście do etapu III B wiąŜe się ze (2) Przejście do etapu III B wiąŜe się ze 
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zmianami technologicznymi, których 
wprowadzenie w Ŝycie wymaga 
poniesienia znacznych kosztów 
dotyczących przeprojektowania silników i 
opracowania zaawansowanych rozwiązań 
technologicznych. Wymienione przejście, 
określone przez prawodawcę w 2005 r., 
zbiega się z recesją gospodarczą w 
przedmiotowym sektorze, która utrudnia 
przemysłowi poniesienie niezbędnych 
kosztów wdroŜenia, aby dostosować się do 
nowych wymogów prawnych. 

zmianami technologicznymi, których 
wprowadzenie w Ŝycie wymaga 
poniesienia znacznych kosztów 
dotyczących przeprojektowania silników i 
opracowania zaawansowanych rozwiązań 
technologicznych. Światowy kryzys 
finansowy i gospodarczy nie moŜe być 
powodem obniŜania standardów w 
zakresie ochrony środowiska. Inwestycje 
w przyjazne dla środowiska technologie 
mają znaczenie dla promowania 
przyszłego wzrostu gospodarczego, 
tworzenia miejsc pracy i ochrony zdrowia. 

Uzasadnienie 

 

W ramach bieŜącej debaty Komisja sugerowała, Ŝe światowy kryzys finansowy i gospodarczy 

wpłynął bardzo negatywnie na powiązane gałęzie przemysłu. Pomimo trudności, z jakimi 

obecnie boryka się przemysł, naleŜy ponownie stwierdzić, Ŝe kryzys nie moŜe być powodem 

obniŜania standardów w zakresie ochrony środowiska. Wręcz przeciwnie, inwestycje w 

„zielone” technologie stanowią napęd dla przyszłego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w 

Europie oraz waŜny czynnik w zakresie ochrony zdrowia. 

 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający 

Punkt 3 preambuły  

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Dyrektywa 2000/25/WE wprowadza 
program elastyczności umoŜliwiający 
producentom ciągników zakup w okresie 
między dwoma etapami wyznaczania 
wartości granicznych ograniczonej liczby 
silników, które nie spełniają wymogów 
aktualnych wartości granicznych emisji, 
ale zostały homologowane według 
poprzedniego etapu wartości granicznych 
emisji. 

(3) Dyrektywa 2000/25/WE wprowadza 
program elastyczności umoŜliwiający 
producentom ciągników zakup w czasie 
trwania danego etapu ograniczonej liczby 
silników, które nie spełniają wymogów 
aktualnych wartości granicznych emisji, 
ale zostały homologowane według 
poprzedniego etapu wartości granicznych 
emisji. 

 

Poprawka  5 



 

 
 PE465.637/ 4 

 PL 

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający 

Punkt 5 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) W okresie przejściowym miedzy 
etapami III A i III B naleŜy zwiększyć 
odsetek silników wprowadzanych do 
obrotu w ramach programu elastyczności z 
20 % do 50 % rocznej sprzedaŜy ciągników 
z silnikami tej kategorii dokonywanej 
przez danego producenta ciągników. 
NaleŜy odpowiednio dostosować 
alternatywne rozwiązanie, które umoŜliwia 
wprowadzenie do obrotu maksymalnej 
liczby silników w ramach programu 
elastyczności. 

(5) W czasie trwania etapu III B odsetek 
ciągników dopuszczonych do eksploatacji 
w ramach programu elastyczności wynosi 
35 % rocznej liczby ciągników z silnikami 
tej kategorii dopuszczonych do 
eksploatacji przez danego producenta 
ciągników. NaleŜy odpowiednio 
dostosować alternatywne rozwiązanie, 
które umoŜliwia wprowadzenie do obrotu 
stałej liczby silników w ramach programu 
elastyczności. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający 

Punkt 5 a preambuły (nowy)  

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (5a) Przedsiębiorstwa wykorzystujące 
maszyny, które wchodzą w zakres tej 
dyrektywy, powinny być objęte 
europejskimi programami pomocy 
finansowej lub odpowiednimi programami 
pomocy zapewnianymi przez państwa 
członkowskie. NaleŜy rozwaŜyć nałoŜenie 
na beneficjentów tych programów 
wymogu korzystania z najlepszych 
dostępnych w danej branŜy technologii.  
Wsparcie powinny otrzymywać jedynie te 
przedsiębiorstwa, które wykorzystują 
technologie o najlepszych standardach 
emisji. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający 

Punkt 7 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Środki przewidziane w niniejszej (7) Środki przewidziane w niniejszej 
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dyrektywie odzwierciedlają przejściowe 
trudności, przed którymi stoi przemysł; 
Środki te są ograniczone do przejścia z 
etapu III A do etapu III B i wygasną w 
dniu 31 grudnia 2013 r., 

dyrektywie odzwierciedlają przejściowe 
trudności, przed którymi stoi przemysł; 
środki te są ograniczone do etapu III B, 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający 

Punkt 7 a preambuły (nowy)  

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (7a) Zakłada się, Ŝe obecne dopuszczalne 
poziomy emisji powinny zostać zaostrzone 
w odniesieniu do najdrobniejszych cząstek 
czarnego węgla przez zastosowanie 
kryterium liczby cząstek w przyszłym 
ustawodawstwie dotyczącym kolejnych 
dopuszczalnych poziomów emisji. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt -1 (nowy)  

Dyrektywa 2000/25/WE 
Artykuł 1 – nowe tirety  
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (-1) W art. 1 dodaje się tiret w brzmieniu: 

 - „program elastyczności” oznacza 
procedurę przyznawania zwolnień, na 
mocy której państwo członkowskie 
zezwala na wprowadzanie do obrotu 
ograniczonej ilości silników, zgodnie z 
wymogami określonymi w art.3a; 

 - „kategoria silnika” oznacza klasyfikację 
silników opartą na zestawieniu zakresu 
mocy oraz etapu granicznych wartości 
emisji zanieczyszczeń. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt 1 
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Dyrektywa 2000/25/WE 
Artykuł 3 a – ustęp 1 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W art. 3a dodaje się akapit w 
brzmieniu: „Program elastyczności, o 
którym mowa w sekcji 1.2, 1.2.1 i 1.2.2 
załącznika IV stosowany jest wyłącznie w 
okresie przejściowymi między etapami III 
A i III B i wygasa w dniu 31 grudnia 2013 
r.” 

1. Artykuł 3a otrzymuje brzmienie: „W 

drodze odstępstwa od art. 3 pkt 1 i 2, 
państwa członkowskie zapewniają, aby na 
wniosek producenta ciągników i pod 
warunkiem otrzymania odpowiedniego 
pozwolenia ze strony organu 
udzielającego homologacji, producent 
miał prawo wprowadzić do obrotu 
ograniczoną liczbę ciągników zgodnie z 
procedurami określonymi w załączniku 
IV. Program elastyczności rozpocznie się 
w momencie, kiedy dany etap stanie się 
obowiązkowy, a czas jego trwania będzie 
taki sam jak czas trwania tego etapu.  W 
ramach programu elastyczności 
homologacja silników odbywa się zgodnie 
z wymogami etapu bezpośrednio 
poprzedzającego obecnie obowiązujący 
etap. Program elastyczności, o którym 
mowa w sekcji 1.2, 1.2.1 i 1.2.2 załącznika 
IV stosowany jest wyłącznie podczas 
trwania etapu III B a czas jego trwania 
wynosi 3 lata”. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt 2 

Dyrektywa 2000/25/WE 
Załącznik IV – sekcja 1 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Sekcję 1 załącznika IV zastępuje się 
tekstem znajdującym się w załączniku I do 
niniejszej dyrektywy. 

2. Załącznik IV zastępuje się tekstem 
znajdującym się w załączniku I do 
niniejszej dyrektywy. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający 

Załącznik I 

Dyrektywa 2000/25/WE 
Załącznik IV – sekcja 1 – punkt 1.1.  
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Sekcja 1 załącznika IV otrzymuje 
brzmienie: „1. 

Załącznik IV otrzymuje brzmienie: 

1.1. Z wyjątkiem okresu przejściowego 
między etapami III A i III B producent 
ciągników, który pragnie skorzystać z 
programu elastyczności, składa w organie 
udzielającym homologacji wniosek o 
pozwolenie na wprowadzenie na rynek lub 
zakup od dostawcy silników, w okresie 
między dwoma etapami wyznaczania 
wartości granicznych, liczby silników 
określonej w sekcjach 1.1.1. i 1.1.2., które 
nie spełniają obowiązujących wartości 
granicznych emisji, lecz zostały 
homologowane według poprzedniego 
etapu limitów emisji. 

1.1. Producent ciągników, który pragnie 
skorzystać z programu elastyczności, 
składa w organie udzielającym 
homologacji wniosek o pozwolenie na 
dopuszczenie ciągników do eksploatacji 
zgodnie z odpowiednimi postanowieniami 
określonymi w niniejszym załączniku. Z 
wyjątkiem etapu III B, ilość ciągników nie 
przekracza ilości opisanych w pkt. 1.1.1. i 
1.1.2. and 1.1.2. Silniki spełniają wymogi, 
o których mowa w art. 3a. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający 

Załącznik I 

Dyrektywa 2000/25/WE 
Załącznik IV – sekcja 1 – punkt 1.1.1. 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1.1.1. Liczba silników wprowadzonych na 
rynek w ramach programu elastyczności w 
kaŜdej kategorii silnika nie przekracza 
20 % rocznej wartości sprzedaŜy 
ciągników wyposaŜonych w silnik danej 
kategorii dokonywanej przez 
przedmiotowego producenta ciągników 
(obliczonej jako średnia sprzedaŜy w ciągu 
ostatnich 5 lat na rynku unijnym). JeŜeli 
producent ciągników wprowadzał do 
obrotu ciągniki na rynku unijnym przez 
okres krótszy niŜ pięć lat, wymieniona 
średnia wartość jest obliczana dla okresu, 
w którym producent ciągników 
wprowadzał do obrotu ciągniki na rynku 
unijnym. 

1.1.1. Liczba silników i ciągników 
dopuszczonych do eksploatacji w ramach 
programu elastyczności w kaŜdej kategorii 
silnika nie przekracza 20 % rocznej liczby 
ciągników wyposaŜonych w silnik danej 
kategorii dopuszczonych do eksploatacji 
przez producenta ciągników (obliczonej 
jako średnia sprzedaŜy w ciągu ostatnich 5 
lat na rynku unijnym). JeŜeli producent 
ciągników oddawał do eksploatacji 
ciągniki przez okres krótszy niŜ pięć lat, 
wymieniona średnia wartość jest obliczana 
dla okresu, w którym producent ciągników 
oddawał do eksploatacji ciągniki na rynku 
unijnym. 

 

Poprawka  14 
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Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający 

Załącznik I 

Dyrektywa 2000/25/WE 
Załącznik IV – sekcja 1 – punkt 1.1.2. 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1.1.2. Alternatywą dla rozwiązania 
wskazanego w sekcji 1.1.1. jest złoŜenie 
przez producenta ciągników wniosku w 
imieniu dostawców silników o pozwolenie 
na wprowadzenie na rynek określonej 
liczby silników w ramach programu 
elastyczności. Liczba silników w kaŜdej 
kategorii silnika nie moŜe przekroczyć 
następujących wartości: 

1.1.2. Jako alternatywa dla rozwiązania 
wskazanego w sekcji 1.1.1., liczba 
ciągników w kaŜdej kategorii mocy nie 
moŜe przekroczyć następujących ilości: 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający 

Załącznik I 

Dyrektywa 2000/25/WE 
Załącznik IV – sekcja 1 – punkt 1.1.2. – tabela – tytuły 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Kategoria silnika (kW) Zakres mocy silnika (kW) 

Liczba silników Liczba ciągników 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający 

Załącznik I 

Dyrektywa 2000/25/WE 
Załącznik IV – sekcja 1 – punkt 1.2. 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1.2. Podczas okresu przejściowego między 
etapami III A i III B producent ciągników, 
który pragnie skorzystać z programu 
elastyczności, składa w organie 
udzielającym homologacji wniosek o 
pozwolenie na wprowadzenie na rynek lub 
zakup od dostawcy silników, w okresie 
pomiędzy dwoma etapami wyznaczania 
wartości granicznych, liczby silników 

1.2. Podczas trwania etapu III B producent 
ciągników, który pragnie skorzystać z 
programu elastyczności, składa we 
właściwym organie udzielającym 
homologacji wniosek o pozwolenie na 
dopuszczenie ciągników do eksploatacji 
zgodnie z odpowiednimi postanowieniami 
określonymi w niniejszym załączniku. 
Ilość ciągników nie przekracza ilości 
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określonej w sekcjach 1.2.1. i 1.2.2., które 
nie spełniają obowiązujących wartości 
granicznych emisji, lecz zostały 
homologowane według poprzedniego 
etapu limitów emisji. 

opisanych w sekcji 1.2.1. i 1.2.2. Silniki 
spełniają wymogi, o których mowa w art. 
3a. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający 

Załącznik I 

Dyrektywa 2000/25/WE 
Załącznik IV – sekcja 1 – punkt 1.2.1. 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1.2.1. Liczba silników wprowadzonych na 
rynek w ramach programu elastyczności w 
kaŜdej kategorii silnika nie przekracza 
50 % rocznej wartości sprzedaŜy 
ciągników wyposaŜonych w silnik danej 
kategorii dokonywanej przez 
przedmiotowego producenta ciągników 
(obliczonej jako średnia sprzedaŜy w ciągu 
ostatnich 5 lat na rynku unijnym). JeŜeli 
producent ciągników wprowadzał do 
obrotu ciągniki na rynku unijnym przez 
okres krótszy niŜ pięć lat, wymieniona 
średnia wartość jest obliczana dla okresu, 
w którym producent ciągników 
wprowadzał do obrotu ciągniki na rynku 
unijnym. 

1.2.1. Liczba silników i ciągników 
dopuszczonych do eksploatacji w ramach 
programu elastyczności w kaŜdej kategorii 
silnika nie przekracza 35 % rocznej liczby 
ciągników wyposaŜonych w silnik danej 
kategorii dopuszczonych do eksploatacji 
przez producenta ciągników (obliczonej 
jako średnia sprzedaŜy w ciągu ostatnich 5 
lat na rynku unijnym). JeŜeli producent 
ciągników oddawał do eksploatacji 
ciągniki przez okres krótszy niŜ pięć lat, 
wymieniona średnia wartość jest obliczana 
dla okresu, w którym producent ciągników 
oddawał do eksploatacji ciągniki na rynku 
unijnym. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający 

Załącznik I 

Dyrektywa 2000/25/WE 
Załącznik IV – sekcja 1 – punkt 1.2.2. 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1.2.2. Alternatywą dla rozwiązania 
wskazanego w sekcji 1.2.1. jest złoŜenie 
przez producenta ciągników wniosku w 
imieniu dostawców silników o pozwolenie 
na wprowadzenie na rynek określonej 
liczby silników w ramach programu 
elastyczności. Liczba silników w kaŜdej 

1.2.2. Jako alternatywa dla rozwiązania 
wskazanego w sekcji 1.2.1., liczba 
ciągników w kaŜdej kategorii mocy nie 
moŜe przekroczyć następujących wartości: 
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kategorii silnika nie moŜe przekroczyć 
następujących wartości: 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający 

Załącznik I 

Dyrektywa 2000/25/WE 
Załącznik IV – sekcja 1 – punkt 1.2.2. – tabela – tytuły 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Kategoria silnika (kW) Zakres mocy silnika (kW) 

Liczba silników Liczba ciągników 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający 

Załącznik I 

Dyrektywa 2000/25/WE 
Załącznik IV – sekcja 1 – punkt 1.3. – wprowadzenie 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1.3. Producent ciągników umieszcza 
następujące informacje we wniosku 
składanym w organie udzielającym 
homologacji: 

1.3. Nie dotyczy polskiej wersji językowej  

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający 

Załącznik 1 

Dyrektywa 2000/25/WE 
Załącznik IV – sekcja 1 – punkt 1.4. 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1.4. Producent ciągników przekazuje 
organowi udzielającemu homologacji 
wszelkie informacje związane z realizacją 
programu elastyczności, których organ 
moŜe zaŜądać w celu podjęcia decyzji. 

1.4. Producent ciągników przekazuje 
organowi udzielającemu homologacji 
wszelkie niezbędne informacje związane z 
realizacją programu elastyczności, których 
organ moŜe zaŜądać w celu podjęcia 
decyzji. 
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Poprawka  22 

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający 

Załącznik 1 

Dyrektywa 2000/25/WE 
Załącznik IV – sekcja 1 – punkt 1.5. 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1.5. Producent ciągników składa co sześć 
miesięcy sprawozdanie organowi 
udzielającemu homologacji w kaŜdym 
państwie członkowskim, w którym ciągnik 
lub silnik jest wprowadzany na rynek, na 
temat realizacji stosowanego przez danego 
producenta programu elastyczności. 
Sprawozdanie obejmuje łączne dane 
dotyczące liczby silników i ciągników 
wprowadzonych na rynek w ramach 
programu elastyczności, numerów 
seryjnych silników i ciągników oraz 
państw członkowskich, w których 
rozpoczęto eksploatację danego ciągnika. 
Procedura ta obowiązuje przez cały czas 
stosowania programu elastyczności. 

1.5. Producent ciągników składa co sześć 
miesięcy sprawozdanie organowi 
udzielającemu homologacji w kaŜdym 
państwie członkowskim, w którym ciągnik 
lub silnik jest wprowadzany na rynek, na 
temat realizacji stosowanego przez danego 
producenta programu elastyczności. 
Sprawozdanie obejmuje łączne dane 
dotyczące liczby silników i ciągników 
wprowadzonych na rynek w ramach 
programu elastyczności, numerów 
seryjnych silników i ciągników oraz 
państw członkowskich, w których 
rozpoczęto eksploatację danego ciągnika. 
Procedura ta obowiązuje przez cały czas 
stosowania programu elastyczności bez 
Ŝadnych wyjątków. 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający 

Załącznik I 

Dyrektywa 2000/25/WE 
Załącznik IV – sekcja 2 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  

 2. DZIAŁANIA WYTWÓRCY SILNIKA 

2.1. Producent silników moŜe wprowadzać 
na rynek w ramach programu 
elastyczności silniki autoryzowane 
zgodnie z sekcją 1 i 3 niniejszego 
załącznika. 

2.2. Producent silników zamieszcza na 
takich silnikach następujący tekst: „Silnik 
wprowadzony na rynek w ramach 
programu elastyczności”, zgodnie z 
wymogami określonymi w sekcji 5 
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załącznika I. 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający 

Załącznik I 

Dyrektywa 2000/25/WE 
Załącznik IV – sekcja 3 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  

 3. DZIAŁANIA ORGANU 
UDZIELAJĄCEGO HOMOLOGACJI 

3.1. Organ udzielający homologacji 
ocenia treść wniosku w sprawie 
stosowania programu elastyczności wraz z 
załączonymi do niego dokumentami. 
Następnie informuje on producenta 
ciągników o swojej pozytywnej lub 
negatywnej decyzji w sprawie złoŜonego 
przez niego wniosku dotyczącego 
stosowania programu elastyczności. 

 
 
 


