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Tarkistus 20
Bas Eickhout

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
–

Hylkäämisehdotus

hylkää komission ehdotuksen;

Or. en

Tarkistus 21
Csaba Sándor Tabajdi, Kriton Arsenis, Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
–

Hylkäämisehdotus

hylkää komission ehdotuksen; 

Or. en

Perustelu

Komissio esitti käsiteltävänä olevan ehdotuksen suhteellisen myöhäisessä vaiheessa. 
Odotuksena on, että direktiiviä tarkistetaan perusteellisesti 12 kuukauden sisällä. 
Joustojärjestelmän nykyinen taso tarjoaa traktorinvalmistajille mahdollisuuden selvitä 
talousvaikeuksista ja edistää samalla innovointia ja taloudellista kilpailua. Siksi direktiivin 
tarkistamista koskeva ehdotus ei ole oikea-aikainen eikä perusteltu.

Tarkistus 22
Csaba Sándor Tabajdi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
–

Hylkäämisehdotus

hylkää komission ehdotuksen; 

Or. en
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Tarkistus 23
Bairbre de Brún

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Maatalous- ja metsätraktoreiden 
käyttövoimaksi tarkoitettujen moottoreiden 
kaasu- ja hiukkaspäästöjen vähentämiseksi 
toteutettavista toimenpiteistä ja neuvoston 
direktiivin 74/150/ETY muuttamisesta 
22 päivänä toukokuuta 2000 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2000/25/EY9 säännellään 
maatalous- ja metsätraktoreihin 
asennettujen moottorien 
pakokaasupäästöjä. Nykyisiä päästörajoja, 
joita sovelletaan useimpien 
puristussytytteisten moottorien 
tyyppihyväksyntään, nimitetään 
vaiheeksi III A. Direktiivissä säädetään, 
että kyseiset raja-arvot korvataan 
tiukemmilla vaiheen III B raja-arvoilla, 
jotka tulevat vaiheittain voimaan 
markkinoille saattamisen osalta 1 päivästä 
tammikuuta 2011 ja asianomaisten 
moottorien tyyppihyväksynnän osalta 
1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen. 
Vaihetta III B tiukemmat raja-arvot 
asettava vaihe IV tulee vaiheittain voimaan 
moottorien tyyppihyväksynnän osalta 
1 päivästä tammikuuta 2013 ja 
markkinoille saattamisen osalta 1 päivästä 
tammikuuta 2014 alkaen.

(1) Maatalous- ja metsätraktoreiden 
käyttövoimaksi tarkoitettujen moottoreiden 
kaasu- ja hiukkaspäästöjen vähentämiseksi 
toteutettavista toimenpiteistä ja neuvoston 
direktiivin 74/150/ETY muuttamisesta 
22 päivänä toukokuuta 2000 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2000/25/EY9 säännellään 
maatalous- ja metsätraktoreihin 
asennettujen moottorien pakokaasupäästöjä 
ihmisten terveyden ja ympäristön 
suojelemiseksi entistä paremmin. 
Nykyisiä päästörajoja, joita sovelletaan 
useimpien puristussytytteisten moottorien 
tyyppihyväksyntään, nimitetään 
vaiheeksi III A. Direktiivissä säädetään, 
että kyseiset raja-arvot korvataan 
tiukemmilla vaiheen III B raja-arvoilla, 
jotka tulevat vaiheittain voimaan 
markkinoille saattamisen osalta 1 päivästä 
tammikuuta 2011 ja asianomaisten 
moottorien tyyppihyväksynnän osalta 
1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen. 
Vaihetta III B tiukemmat raja-arvot 
asettava vaihe IV tulee vaiheittain voimaan 
moottorien tyyppihyväksynnän osalta 
1 päivästä tammikuuta 2013 ja 
markkinoille saattamisen osalta 1 päivästä 
tammikuuta 2014 alkaen.

Or. en

Perustelu

Direktiivin 2000/25/EY yhtenä tavoitteena on maksimoida EU:n ympäristölle ja 
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kansanterveydelle koituvat hyödyt.

Tarkistus 24
Csaba Sándor Tabajdi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Komissiolta odotetaan 12 kuukauden 
kuluessa ehdotusta direktiivin 2005/25/EY 
kattavasta tarkistamisesta. On parasta, 
että komissio esittelee kattavan 
tarkistuksen mahdollisimman pian.

Or. en

Perustelu

Komissio esitteli käsiteltävänä olevan ehdotuksen direktiivin 2000/25/EY osittaisesta 
tarkistamisesta suhteellisen myöhään, sillä toimenpiteet, joita komissio haluaa tarkistaa, 
tulevat osittain voimaan 1. tammikuuta 2011. Jos direktiiviä 2000/25/EY tarkistettaisiin 
perusteellisesti, nykyiseen lainsäädäntöön voitaisiin puuttua kokonaisvaltaisemmalla tavalla.

Tarkistus 25
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Siirtyminen vaiheeseen III B käsittää 
askelmuutoksen teknologiassa, ja siitä 
aiheutuu huomattavat kustannukset, kun 
moottorit on suunniteltava uudelleen ja 
joudutaan kehittämään edistyksellisiä 
teknisiä ratkaisuja. Tämä lainsäätäjän 
vuonna 2005 säätämä siirtyminen osuu 
samaan aikaan, kun asianomainen 
sektori kärsii talouden taantumasta, 
minkä vuoksi teollisuuden on vaikea 

(2) Siirtyminen vaiheeseen III B käsittää 
askelmuutoksen teknologiassa, ja siitä 
aiheutuu huomattavat kustannukset, kun 
moottorit on suunniteltava uudelleen ja 
joudutaan kehittämään edistyksellisiä 
teknisiä ratkaisuja. Maailmanlaajuista 
talous- ja rahoituskriisiä ei voida käyttää 
syynä ympäristönormien vesittämiseen. 
Investoinnit ympäristöä säästävään 
teknologiaan ovat tärkeitä tulevan 
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kantaa ne kustannukset, joita 
mukautuminen uusiin lakisääteisiin 
vaatimuksiin edellyttää.

kasvun, työpaikkojen luomisen ja 
terveyden turvaamisen edistämisen 
kannalta.

Or. en

Perustelu

Nykyisissä keskusteluissa komissio on esittänyt maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin 
vaikuttaneen hyvin kielteisesti tähän teollisuudenalaan. Vaikka ala kohtaakin nyt vaikeuksia, 
on korostettava uudelleen, ettei kriisiä voida käyttää syynä ympäristönormien vesittämiseen. 
Päinvastoin investoinnit vihreään teknologiaan vauhdittavat tulevaa kasvua ja työpaikkojen 
luomista EU:ssa ja ovat terveyden turvaamisen kannalta tärkeä tekijä.

Tarkistus 26
Salvatore Tatarella

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Direktiivissä 2000/25/EY säädetään 
joustojärjestelmästä, jonka mukaan 
traktorinvalmistajat voivat ostaa kahden 
päästövaiheen välisenä aikana rajoitetun 
määrän moottoreita, jotka eivät täytä 
päästöjen raja-arvoihin sovellettavia uusia 
vaatimuksia vaan on hyväksytty edellisen 
vaiheen päästörajojen mukaisesti.

(3) Direktiivissä 2000/25/EY säädetään 
joustojärjestelmästä, jonka mukaan 
traktorinvalmistajat voivat ostaa tietyn 
vaiheen aikana rajoitetun määrän 
moottoreita, jotka eivät täytä päästöjen 
raja-arvoihin sovellettavia uusia 
vaatimuksia vaan on hyväksytty edellisen 
vaiheen päästörajojen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 27
Salvatore Tatarella

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Markkinoille joustojärjestelmän 
puitteissa saatettavien moottoreiden osuus 
asianomaisen traktorinvalmistajan kyseisen 

(5) Vaiheen III B aikana
joustojärjestelmän puitteissa käyttöön 
otettujen traktorien osuus on 50 prosenttia
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luokan moottoreilla varustettujen traktorien 
vuosimyynnistä olisi kasvatettava 
vaiheesta III A vaiheeseen III B 
siirtymisen ajaksi 20 prosentista 
50 prosenttiin. Myös toista vaihtoehtoa, 
jonka mukaan markkinoille voi saattaa 
joustojärjestelmän mukaisen 
enimmäismäärän moottoreita, olisi 
muutettava.

asianomaisen traktorinvalmistajan 
käyttöön ottamien, kyseisen luokan 
moottoreilla varustettujen traktorien 
vuotuisesta määrästä. Myös toista 
vaihtoehtoa, jonka mukaan markkinoille 
voi saattaa joustojärjestelmän mukaisen 
kiinteän määrän moottoreita, olisi 
muutettava.

Or. en

Tarkistus 28
Csaba Sándor Tabajdi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Markkinoille joustojärjestelmän 
puitteissa saatettavien moottoreiden osuus
asianomaisen traktorinvalmistajan kyseisen 
luokan moottoreilla varustettujen traktorien 
vuosimyynnistä olisi kasvatettava 
vaiheesta III A vaiheeseen III B 
siirtymisen ajaksi 20 prosentista 
50 prosenttiin. Myös toista vaihtoehtoa, 
jonka mukaan markkinoille voi saattaa 
joustojärjestelmän mukaisen 
enimmäismäärän moottoreita, olisi 
muutettava.

(5) Niiden moottorien enimmäismäärä, 
jotka voidaan saattaa markkinoille 
joustojärjestelmän puitteissa, ei saisi ylittää 
20:tä prosenttia asianomaisen 
traktorinvalmistajan kyseisen luokan 
moottoreilla varustettujen traktorien 
vuosimyynnistä vaiheesta III A vaiheeseen 
III B siirtymisen aikana. Toisena 
vaihtoehtona pitäisi olla se, että 
markkinoille voisi saattaa 
joustojärjestelmän mukaisen 
enimmäismäärän moottoreita ylittämättä 
liitteessä I olevassa 1.2.2 kohdassa 
vahvistettuja arvoja.

Or. en

Perustelu

Joustojärjestelmän nykyinen taso tarjoaa traktorinvalmistajille mahdollisuuden selvitä 
talousvaikeuksista ja edistää samalla innovointia ja taloudellista kilpailua. Samalla pienet 
moottoreita valmistavat yritykset voivat tarvita laajennetun joustojärjestelmän tarjoamaa 
lisätukea selvitäkseen talouden laskusuhdanteen haittavaikutuksista.
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Tarkistus 29
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvien koneiden parissa toimivien 
yritysten olisi saatava tukea EU:n 
rahoitusohjelmista tai jäsenvaltioiden 
tukiohjelmista. Näistä ohjelmista tukea 
saavia yrityksiä olisi vaadittava 
käyttämään parasta alallaan käytettävissä 
olevaa tekniikkaa. Tukea olisi 
myönnettävä vain yrityksille, jotka 
käyttävät tiukimmat päästövaatimukset 
täyttävää teknologiaa.

Or. en

Tarkistus 30
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tässä direktiivissä säädettyjen 
toimenpiteiden yhteydessä on otettu 
huomioon teollisuudenalaa tilapäisesti 
koettelevat ongelmat, ja siksi toimenpiteitä 
olisi sovellettava ainoastaan siirtymiseen 
vaiheesta III A vaiheeseen III B ja niiden 
soveltamisen olisi päätyttävä 31 päivänä 
joulukuuta 2013,

(7) Tässä direktiivissä säädettyjen 
toimenpiteiden yhteydessä on otettu 
huomioon teollisuudenalaa tilapäisesti 
koettelevat ongelmat, ja siksi toimenpiteitä 
olisi sovellettava ainoastaan siirtymiseen 
vaiheesta III A vaiheeseen III B,

Or. en



AM\857772FI.doc 9/21 PE458.787v03-00

FI

Tarkistus 31
Salvatore Tatarella

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tässä direktiivissä säädettyjen 
toimenpiteiden yhteydessä on otettu 
huomioon teollisuudenalaa tilapäisesti 
koettelevat ongelmat, ja siksi toimenpiteitä 
olisi sovellettava ainoastaan siirtymiseen 
vaiheesta III A vaiheeseen III B ja niiden 
soveltamisen olisi päätyttävä 31 päivänä 
joulukuuta 2013,

(7) Tässä direktiivissä säädettyjen 
toimenpiteiden yhteydessä on otettu 
huomioon teollisuudenalaa tilapäisesti 
koettelevat ongelmat, ja siksi toimenpiteitä 
olisi sovellettava ainoastaan 
vaiheeseen III B,

Or. en

Tarkistus 32
Salvatore Tatarella

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Käsityksenä on, että nykyisiä 
päästörajoja olisi kiristettävä ultrapienten 
nokihiukkasten osalta ottamalla seuraavia 
päästötavoitteita koskevassa tulevassa 
lainsäädännössä käyttöön hiukkasten 
määrää koskeva kriteeri.

Or. en

Tarkistus 33
Salvatore Tatarella

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)



PE458.787v03-00 10/21 AM\857772FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

(7 b) Jotta voidaan varmistaa, että 
moottorit ovat ympäristötehokkaita 
suurimman osan ajoneuvon elinkaaresta 
siten kuin lainsäätäjä on tarkoittanut, 
uudessa päästölainsäädännössä pitäisi 
olla myös säännöksiä ajoneuvon sisäisistä 
valvontajärjestelmistä.

Or. en

Tarkistus 34
Salvatore Tatarella

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – kohta –1 (uusi)
Direktiivi 2000/25/EY
1 artikla – uudet luetelmakohdat

Komission teksti Tarkistus

(–1) Lisätään 1 artiklaan seuraavat 
luetelmakohdat:
– "joustojärjestelmällä"
vapautusmenettelyä, jota soveltamalla 
jäsenvaltio sallii sen, että markkinoille 
tuodaan rajallinen määrä moottoreita 
3 a artiklan vaatimusten mukaisesti,
– "moottoriluokalla" moottorien 
luokitusta, joka perustuu teholuokkaan ja 
pakokaasupäästöjen raja-arvojen 
vaiheeseen.

Or. en

Tarkistus 35
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
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Direktiivi 2000/25/EY
3 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Lisätään 3 a artiklaan seuraava alakohta: 
"Liitteessä IV olevissa 1.2, 1.2.1 ja 1.2.2 
kohdassa vahvistettua joustojärjestelmää 
sovelletaan ainoastaan vaiheiden III A ja 
III B väliseen siirtymäaikaan, ja sen 
voimassaolo päättyy 31 päivänä 
joulukuuta 2013."

1. Lisätään 3 a artiklaan seuraava kohta: 
"Liitteessä IV olevissa 1.2, 1.2.1 ja 1.2.2 
kohdassa vahvistettua joustojärjestelmää 
sovelletaan ainoastaan vaiheiden III A ja 
III B väliseen siirtymäaikaan."

Or. en

Tarkistus 36
Salvatore Tatarella

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2000/25/EY
3 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Lisätään 3 a artiklaan seuraava 
alakohta: "Liitteessä IV olevissa 1.2, 1.2.1 
ja 1.2.2 kohdassa vahvistettua 
joustojärjestelmää sovelletaan ainoastaan 
vaiheiden III A ja III B väliseen 
siirtymäaikaan, ja sen voimassaolo 
päättyy 31 päivänä joulukuuta 2013."

1. Korvataan 3 a artikla seuraavasti:
"Edellä 3 artiklan 1 ja 2 kohdasta 
poiketen jäsenvaltioiden on sallittava, että 
traktorinvalmistajan pyynnöstä ja sillä 
edellytyksellä, että 
hyväksyntäviranomainen on myöntänyt 
asiaankuuluvan luvan, käyttöön voidaan 
ottaa rajallinen määrä traktoreita 
liitteessä IV vahvistettujen menettelyjen 
mukaisesti. Joustojärjestelmä alkaa, kun 
määritellystä vaiheesta tulee pakollinen, 
ja sen on kestettävä yhtä kauan kuin itse 
vaiheen, enintään kuitenkin kolme vuotta. 
Joustojärjestelmässä moottorit on 
hyväksyttävä kulloistakin vaihetta 
välittömästi edeltävän vaiheen 
vaatimusten mukaisesti."

Or. en
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Tarkistus 37
Bas Eickhout

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2000/25/EY
3 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Lisätään 3 a artiklaan seuraava alakohta: 
"Liitteessä IV olevissa 1.2, 1.2.1 ja 1.2.2 
kohdassa vahvistettua joustojärjestelmää 
sovelletaan ainoastaan vaiheiden III A ja 
III B väliseen siirtymäaikaan, ja sen 
voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 
2013."

1. Lisätään 3 a artiklaan seuraava kohta: 
"Liitteessä IV olevissa 1.2, 1.2.1 ja 1.2.2 
kohdassa vahvistettua joustojärjestelmää 
sovelletaan ainoastaan vaiheiden III A ja 
III B väliseen siirtymäaikaan, ja sen 
voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 
2013. Tämän päivämäärän jälkeen 
siirtymiseen vaiheesta III A 
vaiheeseen III B ei myönnetä enää 
joustoa."

Or. en

Tarkistus 38
Salvatore Tatarella

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2000/25/EY
Liite IV– 1 jakso

Komission teksti Tarkistus

2. Korvataan liitteessä IV oleva 1 jakso
tämän direktiivin liitteellä I.

2. Korvataan liite IV tämän direktiivin 
liitteellä I.

Or. en

Tarkistus 39
Salvatore Tatarella

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite 1 – johdanto-osa
Direktiivi 2000/25/EY
Liite IV – 1 jakso
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Komission teksti Tarkistus

Korvataan liitteessä IV oleva 1 jakso 
seuraavasti:

Korvataan liite IV seuraavasti:

Or. en

Tarkistus 40
Salvatore Tatarella

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I
Direktiivi 2000/25/EY
Liite IV – 1 jakso – 1.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.1. Vaiheen III A ja vaiheen III B välistä 
siirtymäaikaa lukuun ottamatta on 
traktorinvalmistajan, joka haluaa käyttää 
joustojärjestelmää, pyydettävä 
hyväksyntäviranomaiselta lupa saada 
kahden päästövaiheen välisenä aikana 
saattaa markkinoille tai hankkia 
moottoritoimittajiltaan 1.1.1 ja 1.1.2 
kohdassa kuvatut määrät moottoreita, 
jotka eivät vastaa sen hetkisiä päästöjen 
raja-arvoja mutta jotka on hyväksytty 
lähimpään aikaisempaan päästörajojen 
vaiheeseen.

1.1. Traktorinvalmistajan, joka haluaa 
käyttää joustojärjestelmää, on pyydettävä 
hyväksyntäviranomaiselta lupa ottaa 
traktorit käyttöön liitteen IV 
asiaankuuluvien säännösten mukaisesti. 
Traktorien määrät eivät saa ylittää 1.1.1 
ja 1.1.2 kohdassa kuvattuja määriä.
Moottorien on täytettävä 3 a artiklassa 
tarkoitetut vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 41
Salvatore Tatarella

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I
Direktiivi 2000/25/EY
Liite IV – 1 jakso – 1.1.1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1.1.1. Joustojärjestelmän puitteissa 
markkinoille saatettujen moottorien määrä 
ei saa missään moottoriluokassa ylittää 
20:tä prosenttia traktorinvalmistajan 
kyseiseen moottoriluokkaan kuuluvia 
moottoreita käsittävästä traktorimyynnistä 
(laskettuna keskiarvona viimeisestä 
viidestä myyntivuodesta unionin 
markkinoilla). Jos traktorinvalmistaja on 
markkinoinut traktoreita unionissa 
vähemmän kuin viisi vuotta, keskiarvo 
lasketaan sen ajanjakson mukaan, jona 
valmistaja on markkinoinut traktoreita 
unionissa.

1.1.1. Joustojärjestelmän puitteissa 
käyttöön otettujen moottorien ja traktorien 
määrä ei saa missään moottoriluokassa 
ylittää 20:tä prosenttia traktorinvalmistajan 
käyttöön ottamien, kyseiseen 
moottoriluokkaan kuuluvilla moottoreilla 
varustettujen traktorien vuotuisista 
määristä (laskettuna keskiarvona 
viimeisestä viidestä myyntivuodesta 
unionin markkinoilla). Jos 
traktorinvalmistaja on ottanut traktoreita 
käyttöön unionissa vähemmän kuin viisi 
vuotta, keskiarvo lasketaan sen ajanjakson 
mukaan, jona valmistaja on ottanut
traktoreita käyttöön unionissa.

Or. en

Tarkistus 42
Salvatore Tatarella

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I
Direktiivi 2000/25/EY
Liite IV – 1 jakso – 1.1.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.1.2. Vaihtoehtona 1.1.1 kohdalle 
traktorinvalmistaja voi halutessaan pyytää 
moottorivalmistajalleen lupaa saattaa 
markkinoille joustavan järjestelmän 
puitteissa kiinteän määrän moottoreita. 
Moottoreiden määrä eri moottoriluokissa
ei saa ylittää seuraavia arvoja:

1.1.2. Vaihtoehtona 1.1.1 kohdalle 
kuhunkin teholuokkaan kuuluvien 
traktorien määrä ei saa ylittää seuraavia 
määriä:

Or. en
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Tarkistus 43
Salvatore Tatarella

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I
Direktiivi 2000/25/EY
Liite IV – 1 jakso – 1.1.2 kohta – taulukko – otsikot

Komission teksti Tarkistus

Moottoriluokka (kW) Moottorin teholuokka (kW)
Moottorien määrä Traktorien määrä

Or. en

Tarkistus 44
Salvatore Tatarella

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I
Direktiivi 2000/25/EY
Liite IV – 1 jakso – 1.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.2. Vaiheen III A ja vaiheen III B 
välisenä siirtymäaikana on 
traktorinvalmistajan, joka haluaa käyttää 
joustojärjestelmää, pyydettävä 
hyväksyntäviranomaiselta lupa saada 
kahden päästövaiheen välisenä aikana 
saattaa markkinoille tai hankkia 
moottoritoimittajiltaan 1.2.1 ja 1.2.2 
kohdassa kuvatut määrät moottoreita, 
jotka eivät vastaa sen hetkisiä päästöjen 
raja-arvoja mutta jotka on hyväksytty 
lähimpään aikaisempaan päätösrajojen 
vaiheeseen.

1.2. Vaiheen III B aikana
traktorinvalmistajan, joka haluaa käyttää 
joustojärjestelmää, on pyydettävä 
hyväksyntäviranomaiselta lupa ottaa 
traktorit käyttöön liitteen IV 
asiaankuuluvien säännösten mukaisesti. 
Traktorien määrät eivät saa ylittää 1.2.1 
ja 1.2.2 kohdassa kuvattuja määriä.
Moottorien on täytettävä 3 a artiklassa 
tarkoitetut vaatimukset.

Or. en
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Tarkistus 45
Csaba Sándor Tabajdi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I
Direktiivi 2000/25/EY
Liite IV – 1 jakso – 1.2.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.2.1. Joustojärjestelmän puitteissa 
markkinoille saatettujen moottorien määrä 
ei saa missään moottoriluokassa ylittää 
50:tä prosenttia traktorinvalmistajan 
kyseiseen moottoriluokkaan kuuluvia 
moottoreita käsittävästä traktorimyynnistä 
(laskettuna keskiarvona viimeisestä 
viidestä myyntivuodesta unionin 
markkinoilla). Jos traktorinvalmistaja on 
markkinoinut traktoreita unionissa 
vähemmän kuin viisi vuotta, keskiarvo 
lasketaan sen ajanjakson mukaan, jona 
valmistaja on markkinoinut traktoreita 
unionissa.

1.2.1. Joustojärjestelmän puitteissa 
markkinoille saatettujen moottorien määrä 
ei saa missään moottoriluokassa ylittää 
20:tä prosenttia traktorinvalmistajan 
kyseiseen moottoriluokkaan kuuluvia 
moottoreita käsittävästä traktorimyynnistä 
(laskettuna keskiarvona viimeisestä 
viidestä myyntivuodesta unionin 
markkinoilla). Jos traktorinvalmistaja on 
markkinoinut traktoreita unionissa 
vähemmän kuin viisi vuotta, keskiarvo 
lasketaan sen ajanjakson mukaan, jona 
valmistaja on markkinoinut traktoreita 
unionissa.

Or. en

Perustelu

Joustojärjestelmän tarkoituksena on helpottaa siirtymistä yhdestä päästövaiheesta toiseen, 
erityisesti taloudellisesti vaikeina aikoina. Joustojärjestelmän nykyinen taso tarjoaa 
traktorinvalmistajille mahdollisuuden selvitä talousvaikeuksista ja edistää samalla 
innovointia ja taloudellista kilpailua.

Tarkistus 46
Bas Eickhout

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I
Direktiivi 2000/25/EY
Liite IV – 1 jakso – 1.2.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.2.1. Joustojärjestelmän puitteissa 
markkinoille saatettujen moottorien määrä 

1.2.1. Joustojärjestelmän puitteissa 
markkinoille saatettujen moottorien määrä 
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ei saa missään moottoriluokassa ylittää 
50:tä prosenttia traktorinvalmistajan 
kyseiseen moottoriluokkaan kuuluvia 
moottoreita käsittävästä traktorimyynnistä 
(laskettuna keskiarvona viimeisestä 
viidestä myyntivuodesta unionin 
markkinoilla). Jos traktorinvalmistaja on 
markkinoinut traktoreita unionissa 
vähemmän kuin viisi vuotta, keskiarvo 
lasketaan sen ajanjakson mukaan, jona 
valmistaja on markkinoinut traktoreita 
unionissa.

ei saa missään moottoriluokassa ylittää 
20:tä prosenttia traktorinvalmistajan 
kyseiseen moottoriluokkaan kuuluvia 
moottoreita käsittävästä traktorimyynnistä 
(laskettuna keskiarvona viimeisestä 
viidestä myyntivuodesta unionin 
markkinoilla). Jos traktorinvalmistaja on 
markkinoinut traktoreita unionissa 
vähemmän kuin viisi vuotta, keskiarvo 
lasketaan sen ajanjakson mukaan, jona 
valmistaja on markkinoinut traktoreita 
unionissa.

Or. en

Tarkistus 47
Holger Krahmer, Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I
Direktiivi 2000/25/EY
Liite IV – 1 jakso – 1.2.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.2.1. Joustojärjestelmän puitteissa 
markkinoille saatettujen moottorien määrä 
ei saa missään moottoriluokassa ylittää 
50:tä prosenttia traktorinvalmistajan 
kyseiseen moottoriluokkaan kuuluvia 
moottoreita käsittävästä traktorimyynnistä 
(laskettuna keskiarvona viimeisestä 
viidestä myyntivuodesta unionin 
markkinoilla). Jos traktorinvalmistaja on 
markkinoinut traktoreita unionissa 
vähemmän kuin viisi vuotta, keskiarvo 
lasketaan sen ajanjakson mukaan, jona 
valmistaja on markkinoinut traktoreita 
unionissa.

1.2.1. Joustojärjestelmän puitteissa 
markkinoille saatettujen moottorien määrä 
ei saa missään moottoriluokassa ylittää 
40:tä prosenttia traktorinvalmistajan 
kyseiseen moottoriluokkaan kuuluvia 
moottoreita käsittävästä traktorimyynnistä 
(laskettuna keskiarvona viimeisestä 
viidestä myyntivuodesta unionin 
markkinoilla). Jos traktorinvalmistaja on 
markkinoinut traktoreita unionissa 
vähemmän kuin viisi vuotta, keskiarvo 
lasketaan sen ajanjakson mukaan, jona 
valmistaja on markkinoinut traktoreita 
unionissa.

Or. en

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on saavuttaa kompromissi Euroopan parlamentin 
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poliittisten ryhmien kantojen ja komission ehdotuksen välillä.

Tarkistus 48
Salvatore Tatarella

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I
Direktiivi 2000/25/EY
Liite IV – 1 jakso – 1.2.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.2.1. Joustojärjestelmän puitteissa 
markkinoille saatettujen moottorien määrä 
ei saa missään moottoriluokassa ylittää 
50:tä prosenttia traktorinvalmistajan 
kyseiseen moottoriluokkaan kuuluvia 
moottoreita käsittävästä traktorimyynnistä 
(laskettuna keskiarvona viimeisestä 
viidestä myyntivuodesta unionin 
markkinoilla). Jos traktorinvalmistaja on 
markkinoinut traktoreita unionissa 
vähemmän kuin viisi vuotta, keskiarvo 
lasketaan sen ajanjakson mukaan, jona 
valmistaja on markkinoinut traktoreita 
unionissa.

1.2.1. Joustojärjestelmän puitteissa 
käyttöön otettujen moottorien ja traktorien 
määrä ei saa missään moottoriluokassa 
ylittää 50:tä prosenttia traktorinvalmistajan 
käyttöön ottamien, kyseiseen 
moottoriluokkaan kuuluvilla moottoreilla 
varustettujen traktorien vuotuisista
määristä (laskettuna keskiarvona 
viimeisestä viidestä myyntivuodesta 
unionin markkinoilla). Jos 
traktorinvalmistaja on ottanut traktoreita 
käyttöön unionissa vähemmän kuin viisi 
vuotta, keskiarvo lasketaan sen ajanjakson 
mukaan, jona valmistaja on ottanut
traktoreita käyttöön unionissa.

Or. en

Tarkistus 49
Salvatore Tatarella

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I
Direktiivi 2000/25/EY
Liite IV – 1 jakso – 1.2.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.2.2. Vaihtoehtona 1.2.1 kohdalle 
traktorinvalmistaja voi halutessaan pyytää 
moottorivalmistajalleen lupaa saattaa 
markkinoille joustavan järjestelmän 

1.2.2. Vaihtoehtona 1.2.1 kohdalle 
kuhunkin teholuokkaan kuuluvien 
traktorien määrä ei saa ylittää seuraavia 
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puitteissa kiinteän määrän moottoreita. 
Moottoreiden määrä eri moottoriluokissa
ei saa ylittää seuraavia arvoja:

arvoja:

Or. en

Tarkistus 50
Bas Eickhout

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I
Direktiivi 2000/25/EY
Liite IV – 1 jakso – 1.2.2 kohta – taulukko

Komission teksti Tarkistus

Moottoriluokka 
(kW)

Moottorien määrä Moottoriluokka
(kW)

Moottorien määrä

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

Tarkistus 51
Salvatore Tatarella

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I
Direktiivi 2000/25/EY
Liite IV – 1 jakso – 1.2.2 kohta – taulukko – otsikot

Komission teksti Tarkistus

Moottoriluokka (kW) Moottorin teholuokka (kW)

Moottorien määrä Traktorien määrä

Or. en
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Tarkistus 52
Salvatore Tatarella

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I
Direktiivi 2000/25/EY
Liite IV – 1 jakso – 1.3 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

1.3. Traktorinvalmistajan on liitettävä 
hyväksyntäviranomaiselle osoittamaansa 
hakemukseen seuraavat tiedot:

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.

Or. en

Tarkistus 53
Salvatore Tatarella

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I
Direktiivi 2000/25/EY
Liite IV – 2 jakso

Komission teksti Tarkistus

2. MOOTTORINVALMISTAJAN 
TOIMET
2.1. Moottorinvalmistaja voi saattaa 
markkinoille moottoreita tämän liitteen 
1 ja 3 jakson mukaisesti hyväksytyn 
joustojärjestelmän puitteissa.
2.2. Moottorinvalmistajan on merkittävä 
kyseiset moottorit tekstillä
"joustojärjestelmän puitteissa 
markkinoille saatettu moottori" 
liitteessä I olevassa 5 jaksossa 
tarkoitettujen vaatimusten mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 54
Salvatore Tatarella

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I
Direktiivi 2000/25/EY
Liite IV – 3 jakso

Komission teksti Tarkistus

3. HYVÄKSYNTÄVIRANOMAISEN 
TOIMET
3.1. Hyväksyntäviranomaisen on 
arvioitava joustojärjestelmää koskevan 
pyynnön ja siihen liitettyjen asiakirjojen 
sisältö. Tämän jälkeen sen on ilmoitettava 
traktorinvalmistajalle päätöksestään, joka 
koskee sitä, hyväksyykö se 
joustojärjestelmän käytön pyynnön 
mukaisesti.

Or. en


