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(Akty ustawodawcze) 

DYREKTYWY 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/87/UE 

z dnia 16 listopada 2011 r. 

zmieniająca dyrektywę 2000/25/WE w odniesieniu do zastosowania etapów emisji zanieczyszczeń 
do ciągników o wąskim rozstawie kół 

(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- 
Społecznego ( 1 ), 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą ( 2 ), 

a także 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 zanieczysz
czeniom pochodzącym z silników napędzających ciągniki 
rolnicze lub leśne ( 3 ) 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, że 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 życie od dnia 
1 stycznia 2010 r. w zakresie homologacji typu i od 
dnia 1 stycznia 2011 r. w zakresie wprowadzania do 
obrotu tych silników. Etap IV, przewidujący wartości 
graniczne emisji surowsze niż wartości graniczne etapu 
III B, stopniowo wejdzie w życie 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) W art. 2 lit. b) dyrektywy 2004/26/WE Parlamentu Euro
pejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniającej 

dyrektywę 97/68/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
państw członkowskich odnoszących się do środków 
dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazo
wych i pyłowych z silników spalinowych montowanych 
w maszynach samojezdnych nieporuszających się po 
drogach ( 4 ) określono, że Komisja ma rozważyć dostępne 
technologie, w tym pod względem kosztów i korzyści, 
w celu potwierdzenia wartości granicznych dla etapów III 
B i IV oraz oceny potrzeby dodatkowej elastyczności, 
odstępstw i późniejszych dat obowiązywania dla niektó
rych typów urządzeń lub silników, a także uwzględnienia 
silników zamontowanych w maszynach samojezdnych 
nieporuszających się po drogach używanych sezonowo. 
Ponadto w art. 4 ust. 8 dyrektywy 2000/25/WE zawarto 
klauzulę przeglądową, której celem jest uwzględnienie 
specyfiki ciągników kategorii T2, T4.1 i C.2. 

(3) Dyrektywa 97/68/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady ( 5 ) była przedmiotem kilku analiz technicznych. 
W wyniku tych analiz, przeprowadzonych w latach 
2007, 2009 oraz 2010 i potwierdzonych oceną skutków 
przeprowadzoną przez Komisję, stwierdzono, że nie jest 
z technicznego punktu widzenia możliwe spełnienie 
wymogów etapów IIIB i IV w przypadku ciągników 
s kategorii T2, T.4.1 oraz C2 w terminach określonych 
w tej dyrektywie. 

(4) Aby zapobiec ustanawianiu w prawodawstwie unijnym 
wymogów technicznych, które nie mogą być jeszcze 
spełnione, oraz, aby zapobiec sytuacji, w której 
ciągnikom kategorii T2, T4.1 i C2 nie będzie już 
można udzielać homologacji typu i wprowadzać ich do 
obrotu lub do użytku, konieczne jest wprowadzenie trzy
letniego okresu przejściowego, w którym ciągnikom kate
gorii T2, T4.1 i C2 wciąż będzie można udzielać homo
logacji typu oraz będzie można wprowadzać je do 
obrotu lub do użytku. 

(5) Komisja powinna przedkładać co roku Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdania z postępów 
w opracowywaniu rozwiązań technicznych dla techno
logii zgodnej z wymogami etapu IV.
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( 1 ) Dz.U. C 132 z 3.5.2011, s. 53. 
( 2 ) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 

2011 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) 
oraz decyzja Rady z dnia 8 listopada 2011 r. 

( 3 ) Dz.U. L 173 z 12.7.2000, s. 1. 
( 4 ) Dz.U. L 146 z 30.4.2004, s. 1. 
( 5 ) Dz.U. L 59 z 27.2.1998, s. 1.



(6) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 
2000/25/WE, 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: 

Artykuł 1 

Zmiany w dyrektywie 2000/25/WE 

W art. 4 dyrektywy 2000/25/WE dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„9. Na zasadzie odstępstwa, terminy określone w ust. 2 lit. 
d) i e) oraz ust. 3 w odniesieniu do ciągników kategorii T2, 
T4.1 i C2, zdefiniowanych, odpowiednio, w rozdziale A pkt 
A.1 tiret drugie, rozdziale B, dodatek 1 część I pkt 1.1 oraz 
rozdziale A pkt A.2 załącznika II do dyrektywy 2003/37/WE, 
i wyposażonych w silniki kategorii L do R, zostają przedłu 
żone o trzy lata. Przed upływem powyższych terminów 
obowiązują w dalszym ciągu wymogi etapu III 
A ustanowione w niniejszej dyrektywie.”. 

Artykuł 2 

Dostępność odpowiedniej technologii 

Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja rozważy, jaka technologia 
mogąca spełnić wymogi etapu IV i odpowiadająca potrzebom 
kategorii T2, T4.1 i C2 jest dostępna, i w stosownym przypadku 
przedstawi wnioski Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 

Artykuł 3 

Transpozycja 

1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej 
do dnia 9 grudnia 2012 r. przepisy ustawowe, wykonawcze 

i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. 
Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów. 

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

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

Artykuł 4 

Wejście w życie 

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

Artykuł 5 

Adresaci 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Strasburgu dnia 16 listopada 2011 r. 

W imieniu Parlamentu 
Europejskiego 

J. BUZEK 
Przewodniczący 

W imieniu Rady 

W. SZCZUKA 
Przewodniczący
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