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Wniosek dotyczący dyrektywy 

– 

POPRAWKI PARLAMENTU* 

do wniosku Komisji 

--------------------------------------------------------- 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/…/UE 

zmieniająca dyrektywę 2000/25/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących ciągników 
wprowadzanych do obrotu w ramach programu elastyczności 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,  

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego1, 

                                                 
* Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony kursywą i wytłuszczonym drukiem; symbol 
▌sygnalizuje skreślenia. 
1 Dz.U C 107 z 6.4.2011, s. 26. 
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stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą2, 

a takŜe mając na uwadze, co następuje: 

(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 leśne3 zawiera przepisy 
dotyczące emisji zanieczyszczeń z silników montowanych w ciągnikach rolniczych i 
leśnych, mające na celu lepszą ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska.  W dyrektywie 
2000/25/WE przewidziano, Ŝe wartości graniczne emisji mające zastosowanie w 2010 r. do 
homologacji typu większości silników o zapłonie samoczynnym, określane jako wartości 
graniczne etapu III A, zostaną zastąpione bardziej surowymi wartościami granicznymi 
etapu III B, które będą stopniowo wchodzić w Ŝycie od dnia 1 stycznia 2011 r. w zakresie 
wprowadzania do obrotu i od dnia 1 stycznia 2010 r. w zakresie homologacji typu tych 
silników. Etap IV, przewidujący wartości graniczne emisji surowsze niŜ wartości 
graniczne etapu III B, stopniowo wejdzie w Ŝycie od dnia 1 stycznia 2013 r. w zakresie 
homologacji typu tych silników i od dnia 1 stycznia 2014 r. w zakresie wprowadzania do 
obrotu. 

(2) Przejście do etapu III B wiąŜe się ze zmianami technologicznymi, których wprowadzenie 
w Ŝycie wymaga poniesienia znacznych kosztów dotyczących przeprojektowania silników 
i opracowania zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Obecny światowy kryzys 
finansowy i gospodarczy lub jakiekolwiek inne załamanie gospodarcze nie mogą jednak 
prowadzić do obniŜania standardów ochrony środowiska. Niniejszy przegląd dyrektywy 
2000/25/WE powinien być w związku z tym uwaŜany za wyjątkowy. Ponadto inwestycje w 
przyjazne dla środowiska technologie są waŜne dla promowania przyszłego wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i ochrony zdrowia.  

(3) Dyrektywa 2000/25/WE wprowadza program elastyczności umoŜliwiający producentom 
ciągników zakup, w czasie trwania danego etapu, ograniczonej liczby silników, które nie 
spełniają wartości granicznych emisji obowiązujących w tym etapie, ale które zostały 
homologowane zgodnie z  wymogami etapu, który bezpośrednio poprzedza etap 
obowiązujący. 

(4) Od 2005 roku w dyrektywie 2000/25/WE przewidziano ocenę ewentualnej potrzeby 
wprowadzenia dodatkowej elastyczności w odniesieniu do wartości granicznych emisji 
etapów III B i IV. Aby zapewnić tymczasową pomoc dla przemysłu podczas 
przechodzenia do kolejnego etapu, konieczne jest dostosowanie warunków stosowania 
programu elastyczności.  

(5) W czasie trwania etapu III B liczba ciągników wprowadzonych do obrotu i 
wprowadzonych do eksploatacji nie powinna przekroczyć, w Ŝadnej kategorii silników, 
40% liczby ciągników wprowadzonych do obrotu przez danego producenta ciągników w 
danej kategorii silników. NaleŜy odpowiednio dostosować alternatywne rozwiązanie, 
które umoŜliwia wprowadzenie do obrotu i wprowadzenie do eksploatacji określonej 
liczby ciągników w ramach programu elastyczności. 

                                                 
2  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia … (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku 

Urzędowym) i decyzja Rady z dnia …. 
3 Dz.U. L 173 z 12.7.2000, s. 1. 
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(5a) Producenci silników, którzy są objęci zakresem stosowania niniejszej dyrektywy, powinni 
korzystać z europejskich programów wsparcia finansowego lub innych odpowiednich 
programów wsparcia oferowanych przez państwa członkowskie. Te programy wsparcia 
mogą nadawać pierwszeństwo projektom wykorzystującym najlepsze dostępne 
technologie oparte na najwyŜszych normach w zakresie emisji. 

(6) NaleŜy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2000/25/WE. 

(7) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie odzwierciedlają przejściowe trudności, przed 
którymi stoi przemysł. Stosowanie tych środków powinno zatem być ograniczone do 
▌okresu trwania etapu III B ▌. 

(7a) Obecne wartości graniczne emisji powinny zostać zaostrzone, w tym w odniesieniu do 
najdrobniejszych cząstek czarnego węgla, w szczególności poprzez wprowadzenie 
wartości granicznych liczby cząstek w przyszłym prawodawstwie, jeŜeli uzasadni to 
stosowna ocena skutków, 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: 

Artykuł 1 

Zmiany w dyrektywie 2000/25/WE 

W dyrektywie 2000/25/WE wprowadza się następujące zmiany: 

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

"– „program elastyczności” oznacza procedurę przyznawania zwolnień, na mocy 
której państwo członkowskie zezwala na wprowadzenie do obrotu i wprowadzenie 
do eksploatacji ograniczonej liczby ciągników, zgodnie z wymogami określonymi w 
art. 3a, 

– „kategoria silników” oznacza klasyfikację silników łączącą przedział mocy z 
etapem wartości granicznych emisji zanieczyszczeń, 

– „udostępnianie na rynku” oznacza kaŜde dostarczanie ciągnika lub silnika w celu 
dystrybucji lub wykorzystania na rynku unijnym w ramach działalności handlowej, 
odpłatnie lub nieodpłatnie, 

– „wprowadzenie do obrotu” oznacza pierwsze udostępnienie na rynku ciągnika lub 
silnika, 

– „wprowadzenie do eksploatacji” oznacza pierwsze wykorzystanie w Unii ciągnika 
lub silnika zgodnie z jego przeznaczeniem. Datę zarejestrowania, jeśli ma to 
miejsce, lub wprowadzenia do obrotu, uwaŜa się za datę wprowadzenia do 
eksploatacji.". 

1) Art. 3a otrzymuje brzmienie:  
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"Artykuł 3a 

Program elastyczności 

„W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 1 i 2 państwa członkowskie zapewniają, aby na 
wniosek producenta ciągników i pod warunkiem otrzymania od organu udzielającego 
homologacji odpowiedniego pozwolenia na wprowadzenie do obrotu zgodnie z 
procedurami określonymi w załączniku IV, moŜna było wprowadzić do eksploatacji 
ograniczoną liczbę ciągników wyposaŜonych w silniki, które zostały homologowane 
zgodnie z wymogami etapu wartości granicznych emisji, który bezpośrednio poprzedza 
etap obowiązujący.  

Program elastyczności rozpoczyna się w chwili, gdy dany etap stanie się obowiązujący, a 
czas jego trwania jest taki sam jak czas trwania tego etapu. Program elastyczności 
określony w pkt 1.2 załącznika IV ▌jest jednakŜe ograniczony do czasu trwania etapu III 
B lub do trzech lat, jeŜeli nie następuje kolejny etap.”. 

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

Artykuł 2  
Transpozycja 

1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia ….*, przepisy ustawowe, 
wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie 
przekazują one Komisji tekst tych przepisów. 

▌ 

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub 
odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia 
określane są przez państwa członkowskie. 

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa 
krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą. 

Artykuł 3 

Wejście w Ŝycie 

Niniejsza dyrektywa wchodzi w Ŝycie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. 

Artykuł 4 

Adresaci 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w 

                                                 
*  Dz.U.: dwanaście miesięcy od daty opublikowania niniejszej dyrektywy. 
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W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady 
Przewodniczący Przewodniczący 
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ZAŁĄCZNIK 

Załącznik IV otrzymuje brzmienie: 

"ZAŁĄCZNIK IV 

PRZEPISY DOTYCZĄCE CIĄGNIKÓW I SILNIKÓW WPROWADZANYCH DO 
OBROTU W RAMACH PROGRAMU ELASTYCZNOŚCI, O KTÓRYM MOWA W ART. 
3A 

1. DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ PRODUCENTÓW ▌CIĄGNIKÓW 

1.1. Z wyjątkiem okresu trwania etapu III B, producent ciągników, który pragnie 
skorzystać z programu elastyczności, składa w organie udzielającym homologacji 
wniosek o pozwolenie na wprowadzenie do obrotu ciągników zgodnie z 
odpowiednimi przepisami określonymi w niniejszym załączniku. Liczba ciągników 
nie moŜe przekroczyć wartości ▌określonych w pkt 1.1.1 i 1.1.2 ▌. Silniki muszą 
spełniać wymogi, o których mowa w art. 3a. 

1.1.1. Liczba ciągników wprowadzanych do obrotu w ramach programu elastyczności w 
Ŝadnej kategorii silników nie moŜe przekroczyć 20 % rocznej liczby ciągników 
wprowadzonych do obrotu przez danego producenta ciągników, wyposaŜonych w 
silnik danej kategorii silników (obliczonej jako średnia wartość w ciągu ostatnich 
pięciu lat na rynku unijnym). JeŜeli producent ciągników wprowadzał do obrotu 
ciągniki w Unii przez okres krótszy niŜ pięć lat, wymieniona średnia wartość jest 
obliczana dla okresu, w którym ten producent ciągników wprowadzał do obrotu 
ciągniki w Unii. 

1.1.2. Jako rozwiązanie alternatywne wobec rozwiązania wskazanego w pkt 1.1.1, liczba 
ciągników wprowadzanych do obrotu w ramach programu elastyczności, w Ŝadnym 
przedziale mocy, nie moŜe przekroczyć wartości podanych w tabeli poniŜej: 

Przedział mocy 
silnika 
P (kW) 

Liczba ciągników 

19 ≤ P < 37 200 

37 ≤ P < 75 150 

75 ≤ P < 130 100 

130 ≤ P ≤ 560 50 

1.2. Podczas etapu III B producent ciągników, który pragnie skorzystać z programu 
elastyczności, składa w organie udzielającym homologacji wniosek o pozwolenie na 
wprowadzenie do obrotu ciągników zgodnie z odpowiednimi przepisami określonymi 
w niniejszym załączniku. Liczba ciągników nie moŜe przekroczyć wartości ▌ 
określonych w pkt 1.2.1 i 1.2.2. Silniki muszą spełniać wymogi, o których mowa w 
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art. 3a. 

1.2.1. Liczba ciągników wprowadzanych do obrotu w ramach programu elastyczności w 
Ŝadnej kategorii silnika nie moŜe przekroczyć 40% rocznej liczby ciągników 
wprowadzonych do obrotu przez danego producenta ciągników, wyposaŜonych w 
silnik danej kategorii silników (obliczonej jako średnia wartość w ciągu ostatnich 
pięciu lat na rynku unijnym). JeŜeli producent ciągników wprowadzał do obrotu 
ciągniki w Unii przez okres krótszy niŜ pięć lat, wymieniona średnia wartość jest 
obliczana dla okresu, w którym ten producent ciągników wprowadzał do obrotu 
ciągniki w Unii. 

1.2.2. Jako rozwiązanie alternatywne wobec rozwiązania wskazanego w pkt 1.2.1, liczba 
ciągników wprowadzanych do obrotu w ramach programu elastyczności w Ŝadnym 
przedziale mocy nie moŜe przekroczyć wartości podanych w tabeli poniŜej:  

Przedział mocy 
silnika 
P (kW) 

Liczba ciągników 

37 ≤ P < 56 200 

56 ≤ P < 75 175 

75 ≤ P < 130 250 

130 ≤ P ≤ 560 125 

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

(a)  wzór oznaczeń umieszczanych na kaŜdym ciągniku, w którym montowany jest 
silnik wprowadzony do obrotu w ramach programu elastyczności. Na 
oznaczeniach umieszcza się następujący tekst: „CIĄGNIK NR … (numer 
porządkowy ciągnika) Z … (łączna liczba ciągników w odpowiednim 
przedziale mocy) Z SILNIKIEM NR … Z HOMOLOGACJĄ TYPU 
(dyrektywa 2000/25/WE) NR …”; oraz 

(b) wzór dodatkowego oznaczenia umieszczanego na silniku z tekstem 
określonym w pkt 2.2. 

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

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

 

2. DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ PRODUCENTA SILNIKÓW 

2.1. Producent silników moŜe w ramach programu elastyczności wprowadzać do obrotu 
silniki homologowane zgodnie z pkt 1 i 3 niniejszego załącznika. 

2.2. Producent silników zamieszcza na takich silnikach oznaczenie z następującym 
tekstem: „Silnik wprowadzony do obrotu w ramach programu elastyczności”, 
zgodnie z wymogami określonymi w sekcji 5 załącznika I. 

 

3. DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ ORGAN UDZIELAJĄCY 
HOMOLOGACJI 

Organ udzielający homologacji ocenia zawartość wniosku dotyczącego zastosowania 
programu elastyczności oraz załączonych dokumentów. Następnie informuje on 
producenta ciągników o swojej decyzji w sprawie złoŜonego przez niego wniosku 
dotyczącego zastosowania programu elastyczności.". 

 

___________ 

Or. en 

 


