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Ændringsforslag 20
Bas Eickhout

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
–

Forslag om forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en

Ændringsforslag 21
Csaba Sándor Tabajdi, Kriton Arsenis, Åsa Westlund

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
–

Forslag om forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag. 

Or. en

Begrundelse

Kommissionen fremlagde det foreliggende forslag på et relativt sent tidspunkt. En fuldstændig 
revision af direktivet forventes om 12 måneder. Fleksibilitetsordningen på det nuværende 
niveau gør det mulig for traktorfabrikanter at klare de økonomiske vanskeligheder samtidig 
med, at den fremmer innovation og økonomisk konkurrence. Forslaget om ændring af 
direktivet er derfor ikke rettidigt eller begrundet.

Ændringsforslag 22
Csaba Sándor Tabajdi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
–
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Forslag om forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag. 

Or. en

Ændringsforslag 23
Bairbre de Brún

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/25/EF af 22. maj 2000 om 
foranstaltninger mod emission af 
forurenende luftarter og partikler fra 
forbrændingsmotorer til fremdrift af 
landbrugs- og skovbrugstraktorer og om 
ændring af Rådets direktiv 74/150/EØF 
regulerer udstødningsemissionerne fra 
motorer monteret i landbrugs- og 
skovbrugstraktorer. Det nuværende trin af 
emissionsgrænser gældende for 
typegodkendelse af de fleste motorer med 
kompressionstænding betegnes trin III A. I 
henhold til direktivet skal disse grænser 
erstattes af de strengere trin III B-grænser, 
der begynder at træde i kraft den 1. januar 
2011 for så vidt angår markedsføring og fra 
den 1. januar 2010 for så vidt angår 
typegodkendelse af sådanne motorer. Trin 
IV, der omfatter grænseværdier, der er 
strengere end værdierne i trin III B, vil 
begynde at træde i kraft den 1. januar 2013 
for så vidt angår typegodkendelse af 
sådanne motorer og fra den 1. januar 2014 
for så vidt angår markedsføring.

(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/25/EF af 22. maj 2000 om 
foranstaltninger mod emission af 
forurenende luftarter og partikler fra 
forbrændingsmotorer til fremdrift af 
landbrugs- og skovbrugstraktorer og om 
ændring af Rådets direktiv 74/150/EØF 
regulerer udstødningsemissionerne fra 
motorer monteret i landbrugs- og 
skovbrugstraktorer for at beskytte 
menneskers sundhed og miljøet. Det 
nuværende trin af emissionsgrænser 
gældende for typegodkendelse af de fleste 
motorer med kompressionstænding 
betegnes trin III A. I henhold til direktivet 
skal disse grænser erstattes af de strengere 
trin III B-grænser, der begynder at træde i 
kraft den 1. januar 2011 for så vidt angår 
markedsføring og fra den 1. januar 2010 
for så vidt angår typegodkendelse af 
sådanne motorer. Trin IV, der omfatter 
grænseværdier, der er strengere end 
værdierne i trin III B, vil begynde at træde 
i kraft den 1. januar 2013 for så vidt angår 
typegodkendelse af sådanne motorer og fra 
den 1. januar 2014 for så vidt angår 
markedsføring.
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Or. en

Begrundelse

Et af formålene med direktiv 2000/25/EF er at tilgodese miljøet og folkesundheden i Europa. 

Ændringsforslag 24
Csaba Sándor Tabajdi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 1 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Kommissionen forventes at 
fremlægge en omfattende revision af 
direktiv 2000/25/EF inden for 12 
måneder. Det vil være hensigtsmæssigt, 
hvis Kommissionen forelægger den 
omfattende revision hurtigst muligt.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen fremlagde det foreliggende forslag om den delvise revision af direktiv 
2000/25/EF på et relativt sent tidspunkt, eftersom de foranstaltninger, som Kommissionen har 
til hensigt at ændre, delvist er trådt i kraft den 1. januar 2011. En fuldstændig revision af 
direktiv 2000/25/EF vil gøre det muligt at behandle den nuværende lovgivning på en mere 
omfattende måde.

Ændringsforslag 25
Peter Liese

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Overgangen til trin III B indebærer en 
trinvis ændring af teknologien, som 
medfører betydelige 
gennemførelsesomkostninger til tilpasning 

(2) Overgangen til trin III B indebærer en 
trinvis ændring af teknologien, som 
medfører betydelige 
gennemførelsesomkostninger til tilpasning 
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af motorernes udformning og udvikling af 
avancerede tekniske løsninger. Denne 
overgang, der blev fastsat af lovgiveren i 
2005, er sammenfaldende med den
økonomiske nedgang i den berørte sektor, 
hvilket gør det svært for industrien at 
bære de omkostninger, der er nødvendige 
for at opfylde de nye lovgivningskrav.

af motorernes udformning og udvikling af 
avancerede tekniske løsninger. Den 
globale finansielle og økonomiske krise 
kan ikke begrunde en udvanding af 
miljøstandarder. Investeringer i 
miljøvenlige teknologier er vigtige for 
fremme af den fremtidige vækst, 
beskæftigelse og sundhedssikkerhed.

Or. en

Begrundelse

I den nuværende debat har Kommissionen henvist til, at den globale finansielle og 
økonomiske krise har haft en yderst negativ indvirkning på den berørte branche. På trods af 
de vanskeligheder, som branchen står over for i øjeblikket, bør det endnu en gang 
understreges, at krisen ikke kan begrunde en udvanding af miljøstandarder. Investeringer i 
grønne teknologier er tværtimod en drivkraft for fremtidig vækst og beskæftigelse i Europa og 
en vigtig faktor for sundhedssikkerhed.

Ændringsforslag 26
Salvatore Tatarella

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Direktiv 2000/25/EF indeholder 
bestemmelser om en fleksibilitetsordning, 
som i perioden mellem to trin for 
grænseværdier tillader traktorfabrikanter 
at indkøbe et begrænset antal motorer, som 
ikke er i overensstemmelse med de 
gældende emissionsgrænseværdier, men 
som er godkendt til det nærmeste 
forudgående trin for 
emissionsgrænseværdier.

(3) Direktiv 2000/25/EF indeholder 
bestemmelser om en fleksibilitetsordning, 
som i en given periode tillader 
traktorfabrikanter at indkøbe et begrænset 
antal motorer, som ikke er i 
overensstemmelse med de gældende 
emissionsgrænseværdier, men som er 
godkendt til det nærmeste forudgående trin 
for emissionsgrænseværdier.

Or. en
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Ændringsforslag 27
Salvatore Tatarella

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I overgangsperioden fra trin III A til 
trin III B bør andelen af motorer, der
markedsføres under 
fleksibilitetsordningen, øges fra 20 til 50 % 
af traktorfabrikantens årlige salg af
traktorer med motorer i den pågældende 
kategori. Alternativet med et maksimalt
antal motorer, der må markedsføres under 
fleksibilitetsordningen, bør justeres i 
overensstemmelse hermed.

(5) På trin III B bør andelen af traktorer, 
der er blevet taget i brug under 
fleksibilitetsordningen, være på 50 % af 
den årlige mængde traktorer, der er taget i 
brug af traktorfabrikanten med motorer i 
den pågældende kategori. Alternativet med 
et fast antal motorer, der må markedsføres 
under fleksibilitetsordningen, bør justeres i 
overensstemmelse hermed.

Or. en

Ændringsforslag 28
Csaba Sándor Tabajdi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I overgangsperioden fra trin III A til 
trin III B bør andelen af motorer, der 
markedsføres under fleksibilitetsordningen, 
øges fra 20 til 50 % af traktorfabrikantens 
årlige salg af traktorer med motorer i den 
pågældende kategori. Alternativet med et 
maksimalt antal motorer, der må 
markedsføres under fleksibilitetsordningen, 
bør justeres i overensstemmelse hermed.

(5) I overgangsperioden fra trin III A til 
trin III B bør det maksimale antal af 
motorer, der kan markedsføres under 
fleksibilitetsordningen ikke overstige 20 % 
af traktorfabrikantens årlige salg af 
traktorer med motorer i den pågældende 
kategori. Alternativet bør være, at det 
maksimale antal motorer, der må 
markedsføres under fleksibilitetsordningen, 
ikke overstiger de værdier, der er fastsat i 
tabellen i bilag I punkt 1.2.2.

Or. en

Begrundelse

Fleksibilitetsordningen på det nuværende niveau gør det mulig for traktorproducenter at 
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klare de økonomiske vanskeligheder samtidig med, at den fremmer innovation og økonomisk 
konkurrence. Samtidig kan små motorfabrikantvirksomheder have behov for ekstra støtte fra 
en udvidet fleksibilitetsordning for at overvinde de negative virkninger af den økonomiske 
afmatning.

Ændringsforslag 29
Peter Liese

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Virksomheder, der arbejder med 
maskiner, der er omfattet af dette direktiv 
bør kunne drage fordel af EU's 
finansielle støtteprogrammer eller 
tilsvarende støtteprogrammer i 
medlemsstaterne. Det bør overvejes, om 
der skal stilles krav om, at modtagerne af 
disse programmer anvender de bedste 
teknologier, der findes i deres branche. 
Der bør kun gives støtte til virksomheder, 
der anvender teknologier med de bedste 
emissionsstandarder.

Or. en

Ændringsforslag 30
Holger Krahmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Foranstaltningerne i dette direktiv 
afspejler, at industrien har forbigående 
problemer. Derfor bør foranstaltningerne 
begrænses til overgangen fra trin III A til 
trin III B og ophøre med at være gældende 
den 31. december 2013 -

(7) Foranstaltningerne i dette direktiv 
afspejler, at industrien har forbigående 
problemer. Derfor bør foranstaltningerne 
begrænses til overgangen fra trin III A til 
trin III B.
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Or. en

Ændringsforslag 31
Salvatore Tatarella

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Foranstaltningerne i dette direktiv 
afspejler, at industrien har forbigående 
problemer. Derfor bør foranstaltningerne 
begrænses til overgangen fra trin III A til 
trin III B og ophøre med at være gældende 
den 31. december 2013 -

(7) Foranstaltningerne i dette direktiv 
afspejler, at industrien har forbigående 
problemer. Derfor bør foranstaltningerne 
begrænses til trin III B,

Or. en

Ændringsforslag 32
Salvatore Tatarella

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Der er enighed om, at de nuværende 
emissionsgrænseværdier skal strammes, 
for så vidt angår ultrafine sorte 
kulpartikler, ved i fremtidige lovgivning 
om de næste emissionsmål at gennemføre 
kriteriet om partikelantal. 

Or. en

Ændringsforslag 33
Salvatore Tatarella

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7 b (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7b) For i overensstemmelse med 
lovgivers hensigt at sikre motorers 
miljømæssige ydeevne i det meste af 
køretøjets levetid, bør ny 
emissionslovgivning endvidere indeholde 
bestemmelser om egendiagnosesystemer 
(OBD).

Or. en

Ændringsforslag 34
Salvatore Tatarella

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt) 
Direktiv 2000/25/EF
Artikel 1 – nye afsnit 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) I artikel 1 tilføjes følgende led:
- "fleksibilitetsordning": 
undtagelsesordning, hvorunder en 
medlemsstat tillader markedsføring af en 
begrænset mængde motorer i 
overensstemmelse med kravene i artikel 
3a;
- "motorkategori": klassifikation af 
motorer, som kombinerer effektområde 
med grænseværditrin for 
udstødningsemissioner.

Or. en

Ændringsforslag 35
Holger Krahmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
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Direktiv 2000/25/EF
Artikel 3a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I artikel 3, litra a), tilføjes følgende 
afsnit: "Den fleksibilitetsordning, der 
omhandles i punkt 1.2, 1.2.1 og 1.2.2 i 
bilag IV, gælder kun for overgangen fra 
trin III A til trin III B og udløber den 31. 
december 2013."

1. I artikel 3a tilføjes følgende stykke: "Den 
fleksibilitetsordning, der omhandles i punkt 
1.2, 1.2.1 og 1.2.2. 2 i bilag IV, gælder kun 
for overgangen fra trin III A til trin III B."

Or. en

Ændringsforslag 36
Salvatore Tatarella

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2000/25/EF
Artikel 3a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I artikel 3, litra a), tilføjes følgende 
afsnit: "Den fleksibilitetsordning, der 
omhandles i punkt 1.2, 1.2.1 og 1.2.2 i 
bilag IV, gælder kun for overgangen fra 
trin III A til trin III B og udløber den 31. 
december 2013."

1. Artikel 3a affattes således: ”Uanset 
artikel 3, stk. 1 og 2, træffer 
medlemsstaterne bestemmelse om, at et 
begrænset antal motorer efter anmodning 
fra traktorfabrikanten, og på betingelse af 
at den godkendende myndighed har givet 
den pågældende tilladelse, kan tages i 
brug i overensstemmelse med de i bilag IV 
fastsatte procedurer. 
Fleksibilitetsordningen skal træde i kraft, 
når et defineret trin bliver obligatorisk, og
skal have samme varighed som dette trin, 
dog højst tre år. Inden for rammerne af 
en fleksibilitetsordning godkendes 
motorer i henhold til kravene på det trin, 
der går umiddelbart forud for det 
pågældende trin.”

Or. en
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Ændringsforslag 37
Bas Eickhout

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2000/25/EF
Artikel 3a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I artikel 3, litra a), tilføjes følgende 
afsnit: "Den fleksibilitetsordning, der 
omhandles i punkt 1.2, 1.2.1 og 1.2.2 i 
bilag IV, gælder kun for overgangen fra 
trin III A til trin III B og udløber den 31. 
december 2013."

1. I artikel 3a tilføjes følgende stykke: "Den 
fleksibilitetsordning, der omhandles i punkt 
1.2, 1.2.1 og 1.2.2. i bilag IV, gælder kun 
for overgangen fra trin III A til trin III B og 
udløber den 31. december 2013. Efter 
denne dato må der ikke tildeles yderligere 
fleksibilitet i forbindelse med overgangen 
fra trin III A til trin III B.

Or. en

Ændringsforslag 38
Salvatore Tatarella

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 2000/25/EF
Bilag IV – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Punkt 1 i bilag IV erstattes af teksten i 
bilag I til nærværende direktiv.

2. Bilag IV erstattes af teksten i bilag I til 
nærværende direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 39
Salvatore Tatarella

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag 1 – indledning
Direktiv 2000/25/EF
Bilag IV - afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Punkt 1 i bilag IV affattes således: Bilag IV affattes således:

Or. en

Ændringsforslag 40
Salvatore Tatarella

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I
Direktiv 2000/25/EF
Bilag IV – afsnit 1 – nr. 1.1.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.1. Med undtagelse af overgangsperioden 
mellem trin III A og trin III B, skal en 
traktorfabrikant, som ønsker at anvende 
fleksibilitetsordningen, anmode om 
tilladelse fra den godkendende myndighed 
til, at han i perioden mellem to 
emissionstrin, hos sine motorleverandører 
kan afgive ordre på eller outsource 
fremstillingen af det antal motorer, der er 
anført i punkt 1.1.1 og 1.1.2, og som ikke 
opfylder de gældende 
emissionsgrænseværdier, men som er 
godkendt i det senest forudgående trin for 
emissionsgrænseværdier.

1.1. En traktorfabrikant, som ønsker at 
anvende fleksibilitetsordningen, skal
anmode om tilladelse fra den godkendende 
myndighed til at tage traktorerne i brug i 
overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser i bilag IV. Med undtagelse 
af trin III B må antallet af traktorer ikke 
overstige antallet, der er anført i punkt 
1.1.1 og 1.1.2. Motorerne skal leve op til 
kravene i artikel 3a.

Or. en

Ændringsforslag 41
Salvatore Tatarella

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I
Direktiv 2000/25/EF
Bilag IV – afsnit 1 – nr. 1.1.1.
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.1.1. Det antal motorer, som 
markedsføres under en 
fleksibilitetsordning, må for hver 
motorkategori ikke være over 20 % af 
traktorfabrikantens årlige salg af traktorer 
med motorer i den pågældende 
motorkategori (beregnet som gennemsnittet 
af de seneste 5 års salg på EU-markedet). 
Hvis en traktorfabrikant har markedsført
traktorer i EU i mindre end 5 år, beregnes 
gennemsnittet på grundlag af den periode, i 
hvilken traktorfabrikanten har markedsført
traktorer i EU.

1.1.1. Det antal motorer og traktorer, som 
tages i brug under en fleksibilitetsordning, 
må for hver motorkategori ikke være over 
20 % af det antal traktorer, 
traktorfabrikanten årligt tager i brug med 
motorer i den pågældende motorkategori 
(beregnet som gennemsnittet af de seneste 
5 års salg på EU-markedet). Hvis en 
traktorfabrikant har taget traktorer i brug i 
EU i mindre end 5 år, beregnes 
gennemsnittet på grundlag af den periode, i 
hvilken traktorfabrikanten har taget
traktorer i brug i EU.

Or. en

Ændringsforslag 42
Salvatore Tatarella

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I
Direktiv 2000/25/EF
Bilag IV – afsnit 1 – nr. 1.1.2.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.1.2. Som alternativ til den i punkt 1.1.1 
givne mulighed kan traktorfabrikanten 
anmode om tilladelse til, at hans 
motorleverandører markedsfører et fast 
antal motorer under 
fleksibilitetsordningen. Antallet af 
motorer i hver motorkategori må ikke 
overskride følgende værdier:

1.1.2. Som alternativ til den i punkt 1.1.1 
givne mulighed må antallet af traktorer i 
hvert effektområde ikke overstige
følgende: 

Or. en
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Ændringsforslag 43
Salvatore Tatarella

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I
Direktiv 2000/25/EF
Bilag IV – afsnit 1 – nr. 1.1.2. - tabel - overskrifter

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Motorkategori (kW) Motoreffektområde (kW)
Antal motorer Antal traktorer

Or. en

Ændringsforslag 44
Salvatore Tatarella

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I
Direktiv 2000/25/EF
Bilag IV – afsnit 1 – nr. 1.2.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.2. I overgangsperioden mellem trin III 
A og trin III B skal en traktorfabrikant, som 
ønsker at anvende fleksibilitetsordningen, 
anmode om tilladelse fra en
godkendelsesmyndighed til, at han i 
perioden mellem to emissionstrin hos sine 
motorleverandører kan afgive ordre på 
eller outsource fremstillingen af det antal 
motorer, der er anført i punkt 1.2.1 og 
1.2.2, og som ikke opfylder de gældende 
emissionsgrænseværdier, men som er 
godkendt i det senest forudgående trin for 
emissionsgrænseværdier.

1.2. På trin III B skal en traktorfabrikant, 
som ønsker at anvende 
fleksibilitetsordningen, anmode om 
tilladelse fra den godkendende myndighed 
til at tage traktorerne i brug i 
overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser i bilag IV. Med undtagelse
af trin III B må antallet af traktorer ikke 
overstige antallet, der er anført i punkt 
1.2.1 og 1.2.2. Motorerne skal leve op til 
kravene i artikel 3a.

Or. en
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Ændringsforslag 45
Csaba Sándor Tabajdi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I
Direktiv 2000/25/EF
Bilag IV – afsnit 1 – nr. 1.2.1.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.2.1. Det antal motorer, som markedsføres 
under en fleksibilitetsordning, må for hver 
motorkategori ikke være over 50 % af 
traktorfabrikantens årlige salg af traktorer 
med motorer i den pågældende 
motorkategori (beregnet som gennemsnittet 
af de seneste 5 års salg på EU-markedet). 
Hvis en traktorfabrikant har markedsført 
traktorer i EU i mindre end 5 år, beregnes 
gennemsnittet på grundlag af den periode, i 
hvilken traktorfabrikanten har markedsført 
traktorer i EU.

1.2.1. Det antal motorer, som markedsføres 
under en fleksibilitetsordning, må for hver 
motorkategori ikke være over 20 % af 
traktorfabrikantens årlige salg af traktorer 
med motorer i den pågældende 
motorkategori (beregnet som gennemsnittet 
af de seneste 5 års salg på EU-markedet). 
Hvis en traktorfabrikant har markedsført 
traktorer i EU i mindre end 5 år, beregnes 
gennemsnittet på grundlag af den periode, i 
hvilken traktorfabrikanten har markedsført 
traktorer i EU.

Or. en

Begrundelse

Fleksibilitetsordningen er udformet med henblik på at hjælpe med overgangen fra et trin for 
emissionsgrænseværdier til et andet, navnlig i en tid med økonomiske vanskeligheder. 
Fleksibilitetsordningen på det nuværende niveau gør det muligt for traktorproducenter at 
klare de økonomiske vanskeligheder samtidig med, at den fremmer innovation og økonomisk 
konkurrence.

Ændringsforslag 46
Bas Eickhout

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I
Direktiv 2000/25/EF
Bilag IV – afsnit 1 – nr. 1.2.1.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.2.1. Det antal motorer, som markedsføres 
under en fleksibilitetsordning, må for hver 
motorkategori ikke være over 50 % af 

1.2.1. Det antal motorer, som markedsføres 
under en fleksibilitetsordning, må for hver 
motorkategori ikke være over 20 % af 
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traktorfabrikantens årlige salg af traktorer 
med motorer i den pågældende 
motorkategori (beregnet som gennemsnittet 
af de seneste 5 års salg på EU-markedet). 
Hvis en traktorfabrikant har markedsført 
traktorer i EU i mindre end 5 år, beregnes 
gennemsnittet på grundlag af den periode, i 
hvilken traktorfabrikanten har markedsført 
traktorer i EU.

traktorfabrikantens årlige salg af traktorer 
med motorer i den pågældende 
motorkategori (beregnet som gennemsnittet 
af de seneste 5 års salg på EU-markedet). 
Hvis en traktorfabrikant har markedsført 
traktorer i EU i mindre end 5 år, beregnes 
gennemsnittet på grundlag af den periode, i 
hvilken traktorfabrikanten har markedsført 
traktorer i EU.

Or. en

Ændringsforslag 47
Holger Krahmer, Peter Liese

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I
Direktiv 2000/25/EF
Bilag IV - afsnit 1 - nr. 1.2.1.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.2.1. Det antal motorer, som markedsføres 
under en fleksibilitetsordning, må for hver 
motorkategori ikke være over 50 % af 
traktorfabrikantens årlige salg af traktorer 
med motorer i den pågældende 
motorkategori (beregnet som gennemsnittet 
af de seneste 5 års salg på EU-markedet). 
Hvis en traktorfabrikant har markedsført 
traktorer i EU i mindre end 5 år, beregnes 
gennemsnittet på grundlag af den periode, i 
hvilken traktorfabrikanten har markedsført 
traktorer i EU.

1.2.1. Det antal motorer, som markedsføres 
under en fleksibilitetsordning, må for hver 
motorkategori ikke være over 40 % af 
traktorfabrikantens årlige salg af traktorer 
med motorer i den pågældende 
motorkategori (beregnet som gennemsnittet 
af de seneste 5 års salg på EU-markedet). 
Hvis en traktorfabrikant har markedsført 
traktorer i EU i mindre end 5 år, beregnes 
gennemsnittet på grundlag af den periode, i 
hvilken traktorfabrikanten har markedsført 
traktorer i EU.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag tilstræbes et kompromis mellem holdningerne i Europa-
Parlamentets politiske grupper og Kommissionens forslag.
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Ændringsforslag 48
Salvatore Tatarella

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I
Direktiv 2000/25/EF
Bilag IV – afsnit 1 – nr. 1.2.1.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.2.1. Det antal motorer, som 
markedsføres under en 
fleksibilitetsordning, må for hver 
motorkategori ikke være over 50 % af 
traktorfabrikantens årlige salg af traktorer 
med motorer i den pågældende 
motorkategori (beregnet som gennemsnittet 
af de seneste 5 års salg på EU-markedet). 
Hvis en traktorfabrikant har markedsført
traktorer i EU i mindre end 5 år, beregnes 
gennemsnittet på grundlag af den periode, i 
hvilken traktorfabrikanten har markedsført
traktorer i EU.

1.2.1. Det antal motorer og traktorer, som 
tages i brug under en fleksibilitetsordning, 
må for hver motorkategori ikke være over 
50 % af det antal traktorer, 
traktorfabrikanten årligt tager i brug med 
motorer i den pågældende motorkategori 
(beregnet som gennemsnittet af de seneste 
5 års salg på EU-markedet). Hvis en 
traktorfabrikant har taget traktorer i brug i 
EU i mindre end 5 år, beregnes 
gennemsnittet på grundlag af den periode, i 
hvilken traktorfabrikanten har taget
traktorer i brug i EU.

Or. en

Ændringsforslag 49
Salvatore Tatarella

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I
Direktiv 2000/25/EF
Bilag IV – afsnit 1 – nr. 1.2.2.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.2.2. Som alternativ til den i punkt 1.2.1 
givne mulighed kan traktorfabrikanten 
anmode om tilladelse til, at hans 
motorleverandører markedsfører et fast 
antal motorer under 
fleksibilitetsordningen. Antallet af motorer 
i hver motorkategori må ikke overskride 
følgende værdier:

1.2.2. Som alternativ til den i punkt 1.2.1 
givne mulighed må antallet af traktorer i 
hvert effektområde ikke overstige
følgende: 

Or. en
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Ændringsforslag 50
Bas Eickhout

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I
Direktiv 2000/25/EF
Bilag IV – afsnit 1 – nr. 1.2.2. - tabel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Motorkategori 
(kW)

Antal motorer Motorkategori 
(kW)

Antal motorer

37-56 200 37-56 200

56-75 175 56-75 150
75-130 250 75-130 100
130-560 125 130-560 50

Or. en

Ændringsforslag 51
Salvatore Tatarella

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I
Direktiv 2000/25/EF
Bilag IV – afsnit 1 – nr. 1.2.2. - tabel - overskrifter

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Motorkategori (kW) Motoreffektområde (kW)

Antal motorer Antal traktorer

Or. en

Ændringsforslag 52
Salvatore Tatarella

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I



PE458.787v03-00 20/21 AM\857772DA.doc

DA

Direktiv 2000/25/EF
Bilag IV – afsnit 1 – nr. 1.3. - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.3. Traktorfabrikanten vedlægger følgende 
oplysninger i sin ansøgning til en
godkendende myndighed:

1.3. Traktorfabrikanten vedlægger følgende 
oplysninger i sin ansøgning til den
godkendende myndighed:

Or. en

Ændringsforslag 53
Salvatore Tatarella

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I
Direktiv 2000/25/EF
Bilag IV – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. MOTORFABRIKANTENS 
FORANSTALTNINGER
2.1. En motorfabrikant kan markedsføre 
motorer under en fleksibilitetsordning, 
der er godkendt i henhold til punkt 1 og 3 
i dette bilag.
2.2. Motorfabrikanten skal mærke disse 
motorer med følgende tekst: ”Motor 
markedsført under 
fleksibilitetsordningen” i 
overensstemmelse med betingelserne i 
punkt 5 i bilag I.

Or. en

Ændringsforslag 54
Salvatore Tatarella

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I
Direktiv 2000/25/EF
Bilag IV – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. DEN GODKENDENDE 
MYNDIGSHEDS 
FORANSTALTNINGER
3.1. Den godkendende myndighed skal 
vurdere indholdet af anmodningen om en 
fleksibilitetsordning og de vedlagte 
dokumenter. På baggrund heraf 
informerer den traktorfabrikanten om sin 
afgørelse om, hvorvidt den tillader brug af 
den ønskede fleksibilitetsordning eller ej.

Or. en


