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PREDLOGI SPREMEMB 001-024  
vlagatelj: Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
 
Poročilo 
Salvatore Tatarella A7-0091/2011 
Določbe za traktorje, dane na trg v okviru sistema prožnosti 
 
Predlog Direktive  (KOM(2010)0607 – C7-0342/2010 – 2010/0301(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Predlog spremembe  1 

Predlog direktive – akt o spremembi 
Uvodna izjava 1  
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Direktiva Evropskega parlamenta in 
Sveta 2000/25/ES z dne 22. maja 2000 o 
ukrepih, ki jih je treba sprejeti proti 
emisijam plinastih in trdnih onesnaževal iz 
motorjev, namenjenih za pogon kmetijskih 
ali gozdarskih traktorjev in spremembi 
Direktive Sveta 74/150/EGS1 ureja emisije 
izpušnih plinov iz motorjev, vgrajenih v 
kmetijske in gozdarske traktorje. Trenutno 
veljavna stopnja mejnih vrednosti emisij, 
ki velja za homologacijo večine motorjev 
na kompresijski vžig je stopnja III A. 
Navedene mejne vrednosti bodo 
postopoma nadomeščene s strožjimi 
mejnimi vrednostmi stopnje III B, in sicer 
od 1. januarja 2011 za dajanje na trg in od 
1 januarja 2010 za homologacijo navedenih 
motorjev. Mejne vrednosti stopnje IV, ki 
so strožje od stopnje III B, bodo začele 
veljati postopoma od 1. januarja 2013 za 
homologacijo navedenih motorjev in od 
1. januarja 2014 za dajanje na trg. 

(1) Direktiva Evropskega parlamenta in 
Sveta 2000/25/ES z dne 22. maja 2000 o 
ukrepih, ki jih je treba sprejeti proti 
emisijam plinastih in trdnih onesnaževal iz 
motorjev, namenjenih za pogon kmetijskih 
ali gozdarskih traktorjev, in spremembi 
Direktive Sveta 74/150/EGS9 ureja emisije 
izpušnih plinov iz motorjev, vgrajenih v 
kmetijske in gozdarske traktorje za 
dodatno zaščito zdravja ljudi in varstvo 
okolja. Trenutno veljavna stopnja mejnih 
vrednosti emisij, ki velja za homologacijo 
večine motorjev na kompresijski vžig je 
stopnja III A. Navedene mejne vrednosti 
bodo postopoma nadomeščene s strožjimi 
mejnimi vrednostmi stopnje III B, in sicer 
od 1. januarja 2011 za dajanje na trg in od 
1 januarja 2010 za homologacijo navedenih 
motorjev. Mejne vrednosti stopnje IV, ki 
so strožje od stopnje III B, bodo začele 
veljati postopoma od 1. januarja 2013 za 
homologacijo navedenih motorjev in od 
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1. januarja 2014 za dajanje na trg. 

Obrazložitev 
 
Eden od ciljev direktive 2000/25/ES je čim bolj povečati koristi za evropsko okolje in javno 
zdravje. 

 
 

Predlog spremembe  2 

Predlog direktive – akt o spremembi 
Uvodna izjava 1 a (novo)  
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) Komisija naj bi v 12 mesecih 
predstavila obsežno revizijo Direktive 
2000/25/ES. Najbolje je, da Komisija to 
obsežno revizijo predstavi čim prej. 

Obrazložitev 
 
Komisija je sedanji predlog za delno revizijo direktive 2000/25/ES predstavila razmeroma 
pozno, saj ukrepi, ki jih Komisija namerava spremeniti, delno veljajo od 1. januarja 2011. 
Popolna revizija te direktive bi omogočila celovitejšo obravnavo sedanje ureditve. 

 
 

Predlog spremembe  3 

Predlog direktive – akt o spremembi 
Uvodna izjava 2  
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Prehod na stopnjo III B vključuje 
veliko spremembo v tehnologiji, ki zahteva 
bistvene izvedbene stroške za 
preoblikovanje motorjev in razvoj 
naprednih tehničnih rešitev. Ta prehod, ki 
ga je zakonodajalec določil leta 2005, 
sovpada z gospodarsko recesijo v 
zadevnem sektorju, zaradi česar industrija 
s težavo krije stroške izvajanja, potrebne 
za prilagoditev novim pravnim zahtevam. 

(2) Prehod na stopnjo III B vključuje 
veliko spremembo v tehnologiji, ki zahteva 
bistvene izvedbene stroške za 
preoblikovanje motorjev in razvoj 
naprednih tehničnih rešitev. Finančna in 
gospodarska kriza ne more biti razlog za 
omilitev okoljskih standardov. Naložbe in 
okolju prijazne tehnologije so pomembne 
za spodbujanje prihodnje rasti, delovnih 
mest in zdravstveno varnost. 
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Obrazložitev 
 
Med sedanjo razpravo je Komisija menila , da je svetovna finančna in gospodarska kriza 
globoko prizadela zadevno industrijo. Kljub težavam, s katerimi se trenutno sooča ta industrija, 
je treba ponovno poudariti, da se krize ne sme uporabiti kot razlog za omilitev okoljskih 
standardov. Nasprotno, naložbe v zelene tehnologije so gonilo prihodnje rasti in delovnih mest 
v Evropi ter pomemben dejavnik za zdravstveno varnost. 

 
 

Predlog spremembe  4 

Predlog direktive – akt o spremembi 
Uvodna izjava 3  
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Direktiva 2000/25/ES določa sistem 
prožnosti, ki proizvajalcem traktorjev 
dovoljuje, da v obdobju med dvema 
stopnjama emisij kupijo omejeno število 
motorjev, ki niso skladni s trenutno 
veljavnimi mejnimi vrednostmi emisij, 
vendar so homologirani glede na najbližjo 
predhodno stopnjo mejnih vrednosti emisij. 

(3) Direktiva 2000/25/ES določa sistem 
prožnosti, ki proizvajalcem traktorjev 
dovoljuje, da na dani stopnji kupijo 
omejeno število motorjev, ki niso skladni s 
trenutno veljavnimi mejnimi vrednostmi 
emisij, vendar so homologirani glede na 
najbližjo predhodno stopnjo mejnih 
vrednosti emisij. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog direktive – akt o spremembi 
Uvodna izjava 5 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) V času prehoda s stopnje III A na 
stopnjo III B je treba odstotek števila 
motorjev, danih na trg v okviru sistema 
prožnosti, povečati z 20 % na 50 % letne 
prodaje proizvajalca traktorjev z motorji iz 
navedene kategorije. Alternativna možnost 
je, da se ustrezno prilagodi največje število 
motorjev, ki se lahko dajo na trg v okviru 
sistema prožnosti. 

(5) V času stopnje III B mora biti odstotek 
števila traktorjev, danih v uporabo v okviru 
sistema prožnosti, enak 35 % letne 
količine traktorjev z motorji iz navedene 
kategorije, ki jih proizvajalec traktorjev da 
v promet. Alternativna možnost je, da se 
ustrezno prilagodi stalno število motorjev, 
ki se lahko dajo na trg v okviru sistema 
prožnosti. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog direktive – akt o spremembi 
Uvodna izjava 5 a (novo)  
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (5a) Podjetjem, ki uporabljajo motorje, ki 
spadajo v področje uporabe te direktive, bi 
morali koristiti evropski programi 
finančne podpore ali ustrezni podporni 
programi držav članic. Upoštevati bi bilo 
treba možnost, da se od upravičencev do 
teh programov zahteva uporabo najboljših 
tehnologij, ki so na voljo v njihovi panogi. 
Podpore naj bodo deležna samo podjetja, 
ki uporabljajo tehnologije za najboljšimi 
standardi emisij. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog direktive – akt o spremembi 
Uvodna izjava 7 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Ukrepi iz te direktive odražajo začasno 
težavo, s katero se srečuje industrija, zato 
se omejijo na prehod s stopnje III A na 
stopnjo III B in prenehajo veljati 
31. decembra 2013 – 

(7) Ukrepi iz te direktive odražajo začasno 
težavo, s katero se srečuje industrija, zato 
se omejijo na stopnjo III B, 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog direktive – akt o spremembi 
Uvodna izjava 7 a (novo)  
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (7a) Razume se, da bi bilo treba sedanje 
omejitve emisij izredno majhnih sajastih 
delcev zaostriti z izvajanjem merila o 
številu delcev v prihodnji zakonodaji, ki 
bo obravnavala prihodnje emisijske cilje. 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog direktive – akt o spremembi 
Člen 1 – točka -1 (novo)  
Direktiva 2000/25/ES 
Člen 1 – nove alinee  
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-1) V členu 1 se dodajo naslednje alineje: 

 – „sistem prožnosti“ pomeni postopek 
oprostitve, s katerim država članica dovoli 
dajanje omejenega števila motorjev na trg 
v skladu z zahtevami iz člena 3a; 

 – „kategorija motorjev“ pomeni 
razvrstitev motorjev, ki združuje razpon 
moči in stopnjo omejitve emisij izpušnih 
plinov. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog direktive – akt o spremembi 
Člen 1 – točka 1 
Direktiva 2000/25/ES 
Člen 3a – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. V členu 3a se doda naslednji odstavek: 
„Sistem prožnosti iz oddelkov 1.2., 1.2.1. 
in 1.2.2. Priloge IV, se uporablja samo za 
prehod s stopnje III A na stopnjo III B ter 
preneha veljati 31. decembra 2013.“ 

1. Člen 3a se nadomesti z naslednjim: „Z 
odstopanjem od člena 3(1) in (2) države 
članice zagotovijo, da na zahtevo 
proizvajalca traktorjev in pod pogojem, 
da je homologacijski organ izdal ustrezno 
dovoljenje, proizvajalec traktorjev lahko 
da na trg omejeno število traktorjev po 
postopku iz Priloge IV. Sistem prožnosti 
se začne, ko določena stopnja postane 
obvezna in traja toliko časa, kot stopnja 
sama.  Po sistemu prožnosti se motorji 
homologirajo v skladu z zahtevami 
stopnje, ki je neposredno pred 
obravnavano stopnjo. Sistem prožnosti iz 
oddelkov 1.2., 1.2.1. in 1.2.2. Priloge IV se 
uporablja samo za stopnjo III B ter traja tri 
leta.“ 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog direktive – akt o spremembi 
Člen 1 – točka 2 
Direktiva 2000/25/ES 
Priloga IV – oddelek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Oddelek 1 Priloge IV se nadomesti z 
besedilom v Prilogi I k tej direktivi. 

2. Priloga IV se nadomesti z besedilom v 
Prilogi I k tej direktivi. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog direktive – akt o spremembi 
Priloga I 
Direktiva 2000/25/ES 
Priloga IV – oddelek 1 – točka 1. 1  
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Oddelek 1 Priloge IV se nadomesti z 
naslednjim: 

Priloga IV se nadomesti z naslednjim: 

1.1. Razen v prehodnem obdobju med 
stopnjo III A in stopnjo III B, proizvajalec 
traktorjev, ki želi uporabiti sistem 
prožnosti, svoj homologacijski organ 
zaprosi za dovoljenje, da lahko da na voljo 
ali od svojih dobaviteljev motorjev kupi 
količine motorjev iz oddelkov 1.1.1. in 
1.1.2., ki ne izpolnjujejo trenutno 
veljavnih mejnih vrednosti emisij, vendar 
so homologirani glede na najbližjo 
predhodno stopnjo mejnih vrednosti 
emisij. 

1.1. proizvajalec traktorjev, ki želi 
uporabiti sistem prožnosti, homologacijski 
organ zaprosi za dovoljenje za uporabo 
traktorja v skladu z ustreznimi določbami 
iz te priloge. Z izjemo stopnje III B število 
traktorjev ne presega količine iz oddelkov 
1.1.1. in 1.1.2. Motorji izpolnjujejo 
zahteve iz člena 3a. 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog direktive – akt o spremembi 
Priloga I 
Direktiva 2000/25/ES 
Priloga IV – oddelek 1 – točka 1.1.1. 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1.1.1. Število motorjev, danih na trg v 
okviru sistema prožnosti, v vsaki kategoriji 
ne sme preseči 20 % letne prodaje 
proizvajalca traktorjev z motorji iz 
navedene kategorije motorjev (izračunano 
kot povprečje prodaje v zadnjih 5 letih na 
trgu Unije). Kadar proizvajalec traktorjev 
svoje traktorje na trgu Unije trži manj kot 

1.1.1. Število motorjev in traktorjev, danih 
v uporabo v okviru sistema prožnosti, v 
vsaki kategoriji motorjev ne preseže 20 % 
letnih količin, ki jih da v uporabo 
proizvajalec traktorjev z motorji v vsaki od 
kategorij motorjev (izračunano kot 
povprečje prodaje v zadnjih 5 letih na trgu 
Unije). Kadar da proizvajalec traktorjev 
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pet let, se povprečje izračuna za dejansko 
obdobje, v katerem proizvajalec traktorjev 
trži traktorje v Uniji. 

svoje traktorje v uporabo v Uniji za manj 
kot pet let, se povprečje izračuna za 
dejansko obdobje, v katerem proizvajalec 
traktorjev daje v uporabo v Uniji. 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog direktive – akt o spremembi 
Priloga I 
Direktiva 2000/25/ES 
Priloga IV – oddelek 1 – točka 1.1.2. 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1.1.2. Alternativna možnost za oddelek 
1.1.1. je, da proizvajalec traktorjev zaprosi 
za dovoljenje, da lahko njegovi dobavitelji 
motorjev dajo na trg določeno število 
motorjev v okviru sistema prožnosti. 
Število motorjev v vsaki kategoriji 
motorjev ne sme preseči naslednjih 
vrednosti: 

1.1.2. Alternativna možnost za oddelek 
1.1.1. je, da število traktorjev v vsakem 
razponu moči ne preseže naslednjih 
količin: 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog direktive – akt o spremembi 
Priloga I 
Direktiva 2000/25/ES 
Priloga IV – oddelek 1 – točka 1.1.2. – preglednica – naslovi 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kategorija motorja (kW) Razpon moči motorja (kW) 

Število motorjev Število traktorjev 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog direktive – akt o spremembi 
Priloga I 
Direktiva 2000/25/ES 
Priloga IV – oddelek 1 – točka 1.2. 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1.2. Proizvajalec traktorjev, ki želi 
uporabiti sistem prožnosti, v prehodnem 

1.2. Proizvajalec traktorjev, ki želi 
uporabiti sistem prožnosti, med stopnjo III 
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obdobju med stopnjo III A in stopnjo III B 
svoj homologacijski organ zaprosi za 
dovoljenje, da lahko v obdobju med dvema 
stopnjama emisij da na voljo ali od svojih 
dobaviteljev motorjev kupi količine 
motorjev iz oddelkov 1.2.1. in 1.2.2., ki ne 
izpolnjujejo trenutno veljavnih mejnih 
vrednosti emisij, vendar so homologirani 
glede na najbližjo predhodno stopnjo 
mejnih vrednosti emisij. 

B homologacijski organ zaprosi za 
dovoljenje za dajanje traktorja v uporabo 
v skladu z ustreznimi določbami iz te 
priloge. Število traktorjev ne presega 
količine iz oddelkov 1.2.1 in 1.2.2. Motorji 
izpolnjujejo zahteve iz člena 3a. 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog direktive – akt o spremembi 
Priloga I 
Direktiva 2000/25/ES 
Priloga IV – oddelek 1 – točka 1.2.1. 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1.2.1. Število motorjev, danih na trg v 
okviru sistema prožnosti, v vsaki kategoriji 
ne sme preseči 50 % letne prodaje 
proizvajalca traktorjev z motorji iz 
navedene kategorije motorjev (izračunano 
kot povprečje prodaje v zadnjih 5 letih na 
trgu Unije). Kadar proizvajalec traktorjev 
svoje traktorje na trgu Unije trži manj kot 
pet let, se povprečje izračuna za dejansko 
obdobje, v katerem proizvajalec traktorjev 
trži traktorje v Uniji. 

1.2.1. Število motorjev in traktorjev, danih 
v uporabo v okviru sistema prožnosti, v 
vsaki kategoriji motorjev ne preseže 35 % 
letnih količin, ki jih da v uporabo 
proizvajalec traktorjev z motorji v vsaki od 
kategorij motorjev (izračunano kot 
povprečje prodaje v zadnjih 5 letih na trgu 
Unije). Kadar da proizvajalec traktorjev 
svoje traktorje v uporabo v Uniji za manj 
kot pet let, se povprečje izračuna za 
dejansko obdobje, v katerem proizvajalec 
traktorjev daje traktorje v uporabo v Uniji. 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog direktive – akt o spremembi 
Priloga I 
Direktiva 2000/25/ES 
Priloga IV – oddelek 1 – točka 1.2.2. 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1.2.2. Alternativna možnost za oddelek 
1.2.1. je, da proizvajalec traktorjev zaprosi 
za dovoljenje, da lahko njegovi dobavitelji 
motorjev dajo na trg določeno število 
motorjev v okviru sistema prožnosti. 
Število motorjev v vsaki kategoriji 

1.2.2. Alternativna možnost za oddelek 
1.2.1. je, da število traktorjev v vsakem 
razponu moči ne preseže naslednjih 
vrednosti: 
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motorjev ne sme preseči naslednjih 
vrednosti: 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog direktive – akt o spremembi 
Priloga I 
Direktiva 2000/25/ES 
Priloga IV – oddelek 1 – točka 1.2.2. – preglednica – naslovi 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kategorija motorja (kW) Razpon moči motorja (kW) 

Število motorjev Število traktorjev 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog direktive – akt o spremembi 
Priloga I 
Direktiva 2000/25/ES 
Priloga IV – oddelek 1 – točka 1.3. – uvodni del 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1.3. Proizvajalec traktorjev v vlogo, 
naslovljeno na homologacijski organ, 
vključi naslednje informacije: 

1.3. (Ne zadeva slovenske različice.) 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog direktive – akt o spremembi 
Priloga 1 
Direktiva 2000/25/ES 
Priloga IV – oddelek 1 – točka 1.4. 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1.4. Proizvajalec traktorjev 
homologacijskemu organu predloži vse 
informacije o izvajanju sistema prožnosti, 
ki jih homologacijski organ lahko zahteva 
kot potrebne za sprejetje odločitve. 

1.4. Proizvajalec traktorjev 
homologacijskemu organu predloži vse 
potrebne informacije o izvajanju sistema 
prožnosti, ki jih homologacijski organ 
lahko zahteva kot potrebne za sprejetje 
odločitve. 

 

Predlog spremembe  22 
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Predlog direktive – akt o spremembi 
Priloga 1 
Direktiva 2000/25/ES 
Priloga IV – oddelek 1 – točka 1.5. 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1.5. Proizvajalci traktorjev vsakih šest 
mesecev homologacijskim organom vsake 
države članice, v kateri je traktor ali motor 
dan na trg, pošljejo poročilo o izvajanju 
sistemov prožnosti, ki jih uporabljajo. V 
poročilo vključijo skupne podatke o številu 
motorjev in traktorjev, danih na trg v 
okviru sistema prožnosti, serijske številke 
motorjev in traktorjev ter države članice, v 
katerih se traktorji dajo v uporabo. Ta 
postopek se uporablja, dokler se izvaja 
sistem prožnosti. 

1.5. Proizvajalci traktorjev vsakih šest 
mesecev homologacijskim organom vsake 
države članice, v kateri je traktor ali motor 
dan na trg, pošljejo poročilo o izvajanju 
sistemov prožnosti, ki jih uporabljajo. V 
poročilo vključijo skupne podatke o številu 
motorjev in traktorjev, danih na trg v 
okviru sistema prožnosti, serijske številke 
motorjev in traktorjev ter države članice, v 
katerih se traktorji dajo v uporabo. Ta 
postopek se uporablja brez izjem, dokler se 
izvaja sistem prožnosti. 

Predlog spremembe  23 

Predlog direktive – akt o spremembi 
Priloga I 
Direktiva 2000/25/ES 
Priloga IV – oddelek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  

 2. UKREPI PROIZVAJALCA 
MOTORJEV 

2.1. Proizvajalec motorjev lahko da na 
trg motorje v skladu s prožnim 
sistemom, odobrenim v skladu z 
odstavkoma 1 in 3 te priloge. 

2.2. Proizvajalec motorja zadevne 
motorje označi z naslednjim besedilom: 
„Motor, dan na trg v skladu s prožnim 
sistemom“ v skladu z zahtevami iz 
oddelka 5 Priloge I. 
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Direktiva 2000/25/ES 
Priloga IV – oddelek 3 
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 3. UKREPI HOMOLOGACIJSKEGA 
ORGANA 

3.1. Homologacijski organ oceni vsebino 
zahteve po uporabi prožnega sistema in 
priložene dokumente. Proizvajalca 
traktorjev obvesti o svoji odločitvi, ali se 
sme uporabiti zahtevani prožni sistem. 
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