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Grozījums Nr. 20
Bas Eickhout

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
–

Priekšlikums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu

Or. en

Grozījums Nr. 21
Csaba Sándor Tabajdi, Kriton Arsenis, Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
–

Priekšlikums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu 

Or. en

Pamatojums

Komisija iesniedza šo priekšlikumu relatīvi vēlu. Tuvāko 12 mēnešu laikā ir plānots pilnībā 
pārskatīt šo direktīvu. Elastības shēmas pašreizējie noteikumi ļauj traktoru izgatavotājiem tikt 
galā ar ekonomiskām grūtībām un vienlaikus sekmē jauninājumus un konkurenci. Tādēļ 
direktīvas grozījumu priekšlikums nav iesniegts pienācīgā laikā un nav pamatots.

Grozījums Nr. 22
Csaba Sándor Tabajdi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
–

Priekšlikums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu 
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Or. en

Grozījums Nr. 23
Bairbre de Brún

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 22. maija Direktīva 
2000/25/EK, ar kuru paredz darbības, kas 
veicamas, lai samazinātu gāzveida un cieto 
daļiņu piesārņojumu emisiju no dzinējiem, 
kas paredzēti lauksaimniecības vai 
mežsaimniecības traktoriem, un ar kuru 
groza Padomes Direktīvu 74/150/EEK, 
reglamentē izplūdes gāzu emisiju no 
motoriem, kas uzstādīti lauksaimniecības 
un mežsaimniecības traktoros. Pašlaik ir 
spēkā emisijas robežvērtību IIIA posms, un 
to lielākoties piemēro kompresijaizdedzes 
motoru tipa apstiprināšanā. Direktīvā 
paredzēts, ka minētās robežvērtības aizstās 
ar stingrākām IIIB posma robežvērtībām, 
kas attiecībā uz laišanu tirgū pakāpeniski 
stāsies spēkā pēc 2011. gada 1. janvāra un 
attiecībā uz minēto motoru tipa 
apstiprinājumu – pēc 2010. gada 1. janvāra. 
IV posms ar stingrākām robežvērtībām 
nekā IIIB posmā attiecībā uz minēto 
motoru tipa apstiprinājumu pakāpeniski 
stāsies spēkā no 2013. gada 1. janvāra un 
attiecībā uz laišanu tirgū – no 2014. gada 
1. janvāra.

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 22. maija Direktīva 
2000/25/EK, ar kuru paredz darbības, kas 
veicamas, lai samazinātu gāzveida un cieto 
daļiņu piesārņojumu emisiju no dzinējiem, 
kas paredzēti lauksaimniecības vai 
mežsaimniecības traktoriem, un ar kuru 
groza Padomes Direktīvu 74/150/EEK, 
reglamentē izplūdes gāzu emisiju no 
dzinējiem, kas uzstādīti lauksaimniecības 
un mežsaimniecības traktoros, lai 
nodrošinātu cilvēku veselības un vides 
labāku aizsardzību. Pašlaik ir spēkā 
emisijas robežvērtību IIIA posms, un to 
lielākoties piemēro kompresijaizdedzes 
motoru tipa apstiprināšanā. Direktīvā 
paredzēts, ka minētās robežvērtības aizstās 
ar stingrākām IIIB posma robežvērtībām, 
kas attiecībā uz laišanu tirgū pakāpeniski 
stāsies spēkā pēc 2011. gada 1. janvāra un 
attiecībā uz minēto motoru tipa 
apstiprinājumu – pēc 2010. gada 1. janvāra. 
IV posms ar stingrākām robežvērtībām 
nekā IIIB posmā attiecībā uz minēto 
motoru tipa apstiprinājumu pakāpeniski 
stāsies spēkā no 2013. gada 1. janvāra un 
attiecībā uz laišanu tirgū – no 2014. gada 
1. janvāra.

Or. en

Pamatojums

Viens no Direktīvas 2000/15/EK mērķiem ir maksimāli palielināt Eiropas vides un 
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sabiedrības veselības ieguvumu.

Grozījums Nr. 24
Csaba Sándor Tabajdi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Ir plānots, ka Komisija veiks 
Direktīvas 2000/25/EK visaptverošu 
pārskatīšanu tuvāko 12 mēnešu laikā. 
Būtu labāk, ja Komisija pēc iespējas 
agrāk iesniegtu priekšlikumu saistībā ar 
šo visaptverošo pārskatīšanu.

Or. en

Pamatojums

Komisija iesniedza pašreizējo priekšlikumu par Direktīvas 2000/25/EK daļēju pārskatīšanu 
relatīvi vēlu, jo pasākumi, ko Komisija plāno grozīt, jau daļēji stājās spēkā no 2011. gada 
1. janvāra. Pilnībā pārskatot Direktīvu 2000/25/EK, varētu visaptverošākā veidā pielāgot 
pašreizējo regulējumu.

Grozījums Nr. 25
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pāreja uz IIIB posmu saistīta ar 
pakāpenisku tehnoloģijas nomaiņu, kam 
nepieciešamas ievērojamas īstenošanas 
izmaksas, lai pārveidotu motoru 
konstrukciju un izstrādātu sarežģītus 
tehniskus risinājumus. Pāreja, ko 
likumdevējs noteicis 2005. gadā, sakrīt ar 
attiecīgās nozares ekonomisko lejupslīdi, 
un tādēļ ražošanas nozarei ir grūtības 

(2) Pāreja uz IIIB posmu saistīta ar 
pakāpenisku tehnoloģijas nomaiņu, kam 
nepieciešamas ievērojamas īstenošanas 
izmaksas, lai pārveidotu motoru 
konstrukciju un izstrādātu sarežģītus 
tehniskus risinājumus. Pasaules finanšu 
un ekonomikas krīzi nevar uzskatīt par 
iemeslu vides standartu pazemināšanai. 
Ieguldījumi videi draudzīgās tehnoloģijās 
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finansēt īstenošanas izmaksas, kuras 
nepieciešamas, lai pielāgotos jaunajām 
tiesību aktu prasībām.

ir svarīgi nākotnes izaugsmes, darba vietu 
un veselības nodrošināšanai.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējās diskusijās Komisija norādīja, ka pasaules finanšu un ekonomikas krīze ir ļoti 
negatīvi ietekmējusi attiecīgo nozari. Neraugoties uz grūtībām, ar kurām nozare pašreiz 
saskaras, ir atkārtoti jāuzsver, ka krīze nevar būt iemesls vides standartu pazemināšanai. 
Tieši otrādi — ieguldījumi videi draudzīgās tehnoloģijās sekmē nākotnes izaugsmi un darba 
vietu drošību Eiropā un ir svarīgs veselības nodrošināšanas faktors.

Grozījums Nr. 26
Salvatore Tatarella

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
3. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ar Direktīvu 2000/25/EK izveido 
elastības shēmu, lai ļautu traktoru 
izgatavotājiem laikā starp diviem emisijas 
posmiem iepirkt noteiktu daudzumu 
motoru, kas neatbilst spēkā esošajām 
emisijas robežvērtībām, bet ir apstiprināti 
saskaņā ar iepriekšējā posma emisijas 
robežvērtību prasībām.

(3) Ar Direktīvu 2000/25/EK izveido 
elastības shēmu, lai ļautu traktoru 
izgatavotājiem noteiktā posmā iepirkt 
noteiktu daudzumu motoru, kas neatbilst 
spēkā esošajām emisijas robežvērtībām, bet 
ir apstiprināti saskaņā ar iepriekšējā posma 
emisijas robežvērtību prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Salvatore Tatarella

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pārejas periodā no IIIA uz IIIB posmu
to motoru daudzums, kurus laiž tirgū
saskaņā ar elastības shēmu, jāpalielina no 

(5) IIIB posmā to motoru daudzums, kurus
nodod ekspluatācijā saskaņā ar elastības 
shēmu, ir 50 % no traktoru izgatavotāja to
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20 % līdz 50 % no traktoru izgatavotāja 
gadā pārdoto tādu traktoru daudzuma, 
kuros ir attiecīgās kategorijas motori.
Turklāt attiecīgi jāpielāgo alternatīvā 
iespēja – maksimālais motoru skaits, ko 
atļauts laist tirgū saskaņā ar elastības 
shēmu.

gadā ekspluatācijā nodoto traktoru skaita, 
kuros ir attiecīgās kategorijas motori.
Turklāt attiecīgi jāpielāgo alternatīvā 
iespēja — noteikts motoru skaits, ko 
atļauts laist tirgū saskaņā ar elastības 
shēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Csaba Sándor Tabajdi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pārejas periodā no IIIA uz IIIB posmu 
to motoru daudzums, kurus laiž tirgū 
saskaņā ar elastības shēmu, jāpalielina no 
20 % līdz 50 % no traktoru izgatavotāja 
gadā pārdoto tādu traktoru daudzuma, 
kuros ir attiecīgās kategorijas motori.
Turklāt attiecīgi jāpielāgo alternatīvā 
iespēja – maksimālais motoru skaits, ko 
atļauts laist tirgū saskaņā ar elastības 
shēmu.

(5) Pārejas periodā no IIIA uz IIIB posmu 
to motoru maksimālajam skaitam, kurus
drīkst laist tirgū saskaņā ar elastības 
shēmu, nevajadzētu pārsniegt 20 % no 
traktoru izgatavotāja gadā pārdoto tādu 
traktoru daudzuma, kuros ir attiecīgās 
kategorijas motori. Alternatīvai iespējai 
vajadzētu būt tādai, ka maksimālais 
motoru skaits, ko atļauts laist tirgū saskaņā 
ar elastības shēmu, nepārsniedz 
1.2.2. punkta I pielikuma tabulā norādītos 
daudzumus.

Or. en

Pamatojums

Elastības shēmas pašreizējie noteikumi ļauj traktoru izgatavotājiem tikt galā ar ekonomiskām 
grūtībām un vienlaikus sekmē jauninājumus un konkurenci. Vienlaikus maziem motoru 
ražošanas uzņēmumiem ekonomikas lejupslīdes negatīvās ietekmes pārvarēšanai var būt 
vajadzīgs papildu atbalsts atbilstīgi paplašinātai elastības shēmai.
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Grozījums Nr. 29
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Uzņēmumiem, kas strādā ar 
mehānismiem, uz kuriem attiecas šīs 
direktīvas darbības joma, vajadzētu gūt
labumu no Eiropas finansiālā atbalsta 
programmām vai atbilstošām atbalsta 
programmām dalībvalstīs. Tas jāņem 
vērā, prasot šo programmu labuma 
guvējiem izmantot labākās viņu nozarē 
pieejamās tehnoloģijas. Būtu jāatbalsta 
tikai tie uzņēmumi, kuros izmanto 
tehnoloģijas ar vislabākajiem emisijas 
standartiem.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ar šajā direktīvā noteiktajiem 
pasākumiem risināmas pagaidu grūtības, ar 
kurām saskaras ražošanas nozare, un šie 
pasākumi jāattiecina vienīgi uz pārejas 
periodu starp IIIA un IIIB posmu, nosakot 
to beigu termiņu 2013. gada 31. decembrī.

(7) Ar šajā direktīvā noteiktajiem 
pasākumiem risināmas pagaidu grūtības, ar 
kurām saskaras ražošanas nozare, un šie 
pasākumi jāattiecina vienīgi uz pārejas 
periodu starp IIIA un IIIB posmu.

Or. en
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Grozījums Nr. 31
Salvatore Tatarella

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ar šajā direktīvā noteiktajiem 
pasākumiem risināmas pagaidu grūtības, ar 
kurām saskaras ražošanas nozare, un šie 
pasākumi jāattiecina vienīgi uz pārejas 
periodu starp IIIA un IIIB posmu, nosakot 
to beigu termiņu 2013. gada 31. decembrī.

(7) Ar šajā direktīvā noteiktajiem 
pasākumiem risināmas pagaidu grūtības, ar 
kurām saskaras ražošanas nozare, un šie 
pasākumi jāattiecina vienīgi uz 
IIIB posmu.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Salvatore Tatarella

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Saprot, ka pašreizējās emisijas 
robežvērtības tiks palielinātas attiecībā uz 
īpaši smalkām kvēpu daļiņām, nākotnes 
tiesību aktos par turpmākajiem emisijas 
mērķiem izmantojot daļiņu skaita 
kritēriju.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Salvatore Tatarella

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7.b apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7b) Lai lielāko daļu transportlīdzekļa 
ekspluatācijas laika nodrošinātu 
transportlīdzekļu motoru darbības 
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atbilstību vides prasībām, kā paredzējis 
likumdevējs, jaunajos emisijas tiesību 
aktos būtu jāietver arī noteikumi par 
iebūvētu diagnostikas sistēmu (OBD).

Or. en

Grozījums Nr. 34
Salvatore Tatarella

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1 punkts (jauns)
Direktīva 2000/25/EK
1. pants - jauni ievilkumi 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) Direktīvas 1. pantā iekļauj šādus 
ievilkumus:
– „elastības shēma” ir atbrīvojuma 
procedūra, ar kuru dalībvalsts atļauj laist 
tirgū noteiktu skaitu motoru saskaņā ar 
3.a pantā paredzētajām prasībām;
– „motora kategorija” ir motoru 
klasifikācija, kuru veido jaudas diapazons 
un attiecīgā posma izplūdes emisiju 
robežvērtību prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2000/25/EK
3.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Direktīvas 3.a pantā pievieno šādu daļu: 
“Elastības shēmu saskaņā ar IV pielikuma 
1.2., 1.2.1. un 1.2.2. punkta noteikumiem 

1. Direktīvas 3.a pantā pievieno šādu daļu: 
“Elastības shēmu saskaņā ar IV pielikuma 
1.2., 1.2.1. un 1.2.2. punkta noteikumiem 
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piemēro vien pārejas periodā starp IIIA un 
IIIB posmu, un tās beigu termiņš ir 
2013. gada 31. decembris.”

piemēro vien pārejas periodā starp IIIA un 
IIIB posmu.”

Or. en

Grozījums Nr. 36
Salvatore Tatarella

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2000/25/EK
3.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Direktīvas 3.a pantā pievieno šādu daļu:
“Elastības shēmu saskaņā ar 
IV pielikuma 1.2., 1.2.1. un 1.2.2. punkta 
noteikumiem piemēro vien pārejas 
periodā starp IIIA un IIIB posmu, un tās 
beigu termiņš ir 2013. gada 
31. decembris.”

1. 3.a pantu aizstāj ar šādu tekstu: 
„Atkāpjoties no 3. panta 1. un 2. punkta, 
dalībvalstis paredz, ka pēc traktora 
izgatavotāja lūguma un ar noteikumu, ka 
apstiprinātāja iestāde ir piešķīrusi 
attiecīgo atļauju, var nodot ekspluatācijā 
ierobežotu daudzumu traktoru saskaņā 
ar IV pielikumā paredzētajām 
procedūrām. Elastības shēmu sāk 
piemērot, kad konkrēta posma prasības 
kļūst obligātas, un to piemēro tikpat ilgi, 
cik ilgst attiecīgais posms, bet ne ilgāk kā 
trīs gadus. Atbilstīgi elastības shēmai 
motorus apstiprina saskaņā ar tā posma 
prasībām, kas ir bijis tieši pirms 
piemērojamā posma.”

Or. en

Grozījums Nr. 37
Bas Eickhout

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
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Direktīva 2000/25/EK
3.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Direktīvas 3.a pantā pievieno šādu daļu: 
“Elastības shēmu saskaņā ar IV pielikuma 
1.2., 1.2.1. un 1.2.2. punkta noteikumiem 
piemēro vien pārejas periodā starp IIIA un 
IIIB posmu, un tās beigu termiņš ir 
2013. gada 31. decembris.”

1. Direktīvas 3.a pantā pievieno šādu daļu: 
“Elastības shēmu saskaņā ar IV pielikuma 
1.2., 1.2.1. un 1.2.2. punkta noteikumiem 
piemēro vien pārejas periodā starp IIIA un 
IIIB posmu, un tās beigu termiņš ir 
2013. gada 31. decembris. Pēc šā datuma 
vairs nepiešķir papildu elastības 
noteikumus attiecībā uz pāreju no 
IIIA posma uz IIIB posmu.”

Or. en

Grozījums Nr. 38
Salvatore Tatarella

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Direktīva 2000/25/EK
IV pielikums – 1. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Direktīvas IV pielikuma 1. iedaļu aizstāj 
ar šīs direktīvas I pielikuma tekstu.

2. Direktīvas IV pielikumu aizstāj ar šīs 
direktīvas I pielikuma tekstu.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Salvatore Tatarella

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – ievaddaļa
Direktīva 2000/25/EK
IV pielikums – 1. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas IV pielikuma 1. iedaļu aizstāj ar 
šādu iedaļu:

Direktīvas IV pielikumu aizstāj ar šādu
tekstu:
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Or. en

Grozījums Nr. 40
Salvatore Tatarella

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums
Direktīva 2000/25/EK
IV pielikums – 1. iedaļa – 1.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1. Traktoru izgatavotājs, kas vēlas 
izmantot elastības shēmu, savai
apstiprinātājai iestādei lūdz atļauju 
laikposmā starp diviem emisijas posmiem, 
izņemot pārejas periodu starp IIIA un 
IIIB posmu, laist tirgū vai iegadāties no 
saviem motoru piegādātājiem noteiktus 
daudzumus 1.1.1. un 1.1.2. punktā 
aprakstīto motoru, kuri neatbilst spēkā 
esošajām emisijas robežvērtībām, bet ir 
apstiprināti saskaņā ar iepriekšējā posma 
emisijas robežvērtību prasībām.

1.1. Traktoru izgatavotājs, kas vēlas 
izmantot elastības shēmu, apstiprinātājai 
iestādei lūdz atļauju nodot ekspluatācijā 
traktorus saskaņā ar IV pielikumā 
paredzētiem attiecīgajiem noteikumiem. 
Izņemot attiecībā uz IIIB posmu, traktoru
skaits nedrīkst pārsniegt 1.1.1. un 
1.1.2. punktā minēto skaitu. Motoriem 
jāatbilst 3.a pantā paredzētajām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Salvatore Tatarella

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums
Direktīva 2000/25/EK
IV pielikums – 1. iedaļa – 1.1.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1.1. Motoru skaits, ko laiž tirgū saskaņā 
ar elastības shēmu, nevienā motoru 
kategorijā nepārsniedz 20 % no traktoru 
izgatavotāja gadā pārdoto tādu traktoru
daudzuma, kuriem ir attiecīgās kategorijas 
motori (ko aprēķina kā pēdējo 5 gadu 
pārdošanas apjoma vidējo rādītāju 
Savienības tirgū.) Ja traktoru izgatavotājs

1.1.1. Motoru un traktoru skaits, ko nodod 
ekspluatācijā saskaņā ar elastības shēmu, 
nevienā motoru kategorijā nepārsniedz 
20 % no traktoru izgatavotāja to gada laikā 
ekspluatācijā nodoto traktoru skaita, 
kuriem ir attiecīgās kategorijas motori (ko 
aprēķina kā pēdējo 5 gadu pārdošanas 
apjoma vidējo rādītāju Savienības tirgū.) Ja 
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ir laidis Savienības tirgū traktorus mazāk 
nekā 5 gadus, vidējo rādītāju aprēķina, 
pamatojoties uz faktisko laikposmu, kurā 
traktoru izgatavotājs ir laidis traktorus
Savienības tirgū.

traktoru izgatavotājs ir nodevis 
ekspluatācijā Eiropas Savienībā traktorus 
mazāk nekā 5 gadus, vidējo rādītāju 
aprēķina, pamatojoties uz faktisko 
laikposmu, kurā traktoru izgatavotājs ir 
nodevis traktorus ekspluatācijā Eiropas 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Salvatore Tatarella

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums
Direktīva 2000/25/EK
IV pielikums – 1. iedaļa – 1.1.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1.2. Alternatīva iespēja 1.1.1. punktā 
minētajai ir tāda, ka traktoru izgatavotājs 
var lūgt, lai viņa motoru piegādātājiem 
tiktu dota atļauja saskaņā ar elastības 
shēmu laist tirgū fiksētu motoru skaitu. 
Motoru skaits konkrētās motoru 
kategorijās nepārsniedz šādus rādītājus:

1.1.2. Alternatīva iespēja 1.1.1. punktā 
minētajai ir tāda, ka traktoru skaits katrā 
jaudas diapazonā nepārsniedz šādus
daudzumus:

Or. en

Grozījums Nr. 43
Salvatore Tatarella

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums
Direktīva 2000/25/EK
IV pielikums – 1. iedaļa – 1.1.2. punkts - table - titles

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Motoru kategorija (kW) Motoru jaudas diapazons (kW)
Motoru skaits Traktoru skaits

Or. en
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Grozījums Nr. 44
Salvatore Tatarella

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums
Direktīva 2000/25/EK
IV pielikums – 1. iedaļa – 1.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2. Pārejas periodā starp IIIA un IIIB
posmu traktoru izgatavotāji, kas vēlas 
izmantot elastības shēmu, savai
apstiprinātājai iestādei lūdz atļauju periodā 
starp diviem emisijas posmiem laist tirgū 
vai iegadāties no saviem motoru 
piegādātājiem noteiktus daudzumus
1.2.1. un 1.2.2. punktā aprakstīto motoru, 
kuri neatbilst spēkā esošajām emisijas 
robežvērtībām, bet ir apstiprināti saskaņā 
ar iepriekšējā posma emisijas robežvērtību
prasībām.

1.2. IIIB posma laikā traktoru izgatavotājs, 
kas vēlas izmantot elastības shēmu, 
apstiprinātājai iestādei lūdz atļauju nodot 
ekspluatācijā traktorus saskaņā ar 
IV pielikumā paredzētiem attiecīgajiem 
noteikumiem. Traktoru skaits nedrīkst 
pārsniegt 1.2.1. un 1.2.2. punktā paredzēto 
skaitu. Traktoriem jāatbilst 3.a pantā 
paredzētajām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Csaba Sándor Tabajdi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums
Direktīva 2000/25/EK
IV pielikums – 1. iedaļa – 1.2.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2.1. Motoru skaits, ko laiž tirgū saskaņā 
ar elastības shēmu, nevienā motoru 
kategorijā nepārsniedz 50 % no traktoru 
izgatavotāja gadā pārdoto tādu traktoru 
daudzuma, kuriem ir attiecīgās kategorijas 
motori (ko aprēķina kā pēdējo 5 gadu 
pārdošanas apjoma vidējo rādītāju 
Savienības tirgū.) Ja traktoru izgatavotājs ir 

1.2.1. Motoru skaits, ko laiž tirgū saskaņā 
ar elastības shēmu, nevienā motoru 
kategorijā nepārsniedz 20 % no traktoru 
izgatavotāja gadā pārdoto tādu traktoru 
daudzuma, kuriem ir attiecīgās kategorijas 
motori (ko aprēķina kā pēdējo 5 gadu 
pārdošanas apjoma vidējo rādītāju 
Savienības tirgū.) Ja traktoru izgatavotājs ir 
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laidis Savienības tirgū traktorus mazāk 
nekā 5 gadus, vidējo rādītāju aprēķina, 
pamatojoties uz faktisko laikposmu, kurā 
traktoru izgatavotājs ir laidis traktorus 
Savienības tirgū.

laidis Savienības tirgū traktorus mazāk 
nekā 5 gadus, vidējo rādītāju aprēķina, 
pamatojoties uz faktisko laikposmu, kurā 
traktoru izgatavotājs ir laidis traktorus 
Savienības tirgū.

Or. en

Pamatojums

Elastības shēma ir paredzēta, lai palīdzētu īstenot pāreju no viena emisiju robežvērtību 
posma uz citu, jo īpaši laikā, kad ir ekonomiskas grūtības. Elastības shēmas pašreizējie 
noteikumi ļauj traktoru izgatavotājiem tikt galā ar ekonomiskām grūtībām un vienlaikus 
sekmē jauninājumus un konkurenci.

Grozījums Nr. 46
Bas Eickhout

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums
Direktīva 2000/25/EK
IV pielikums – 1. iedaļa – 1.2.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2.1. Motoru skaits, ko laiž tirgū saskaņā 
ar elastības shēmu, nevienā motoru 
kategorijā nepārsniedz 50 % no traktoru 
izgatavotāja gadā pārdoto tādu traktoru 
daudzuma, kuriem ir attiecīgās kategorijas 
motori (ko aprēķina kā pēdējo 5 gadu 
pārdošanas apjoma vidējo rādītāju 
Savienības tirgū.) Ja traktoru izgatavotājs ir 
laidis Savienības tirgū traktorus mazāk 
nekā 5 gadus, vidējo rādītāju aprēķina, 
pamatojoties uz faktisko laikposmu, kurā 
traktoru izgatavotājs ir laidis traktorus 
Savienības tirgū.

1.2.1. Motoru skaits, ko laiž tirgū saskaņā 
ar elastības shēmu, nevienā motoru 
kategorijā nepārsniedz 20 % no traktoru 
izgatavotāja gadā pārdoto tādu traktoru 
daudzuma, kuriem ir attiecīgās kategorijas 
motori (ko aprēķina kā pēdējo 5 gadu 
pārdošanas apjoma vidējo rādītāju 
Savienības tirgū.) Ja traktoru izgatavotājs ir 
laidis Savienības tirgū traktorus mazāk 
nekā 5 gadus, vidējo rādītāju aprēķina, 
pamatojoties uz faktisko laikposmu, kurā 
traktoru izgatavotājs ir laidis traktorus 
Savienības tirgū.

Or. en
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Grozījums Nr. 47
Holger Krahmer, Peter Liese

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums
Direktīva 2000/25/EK
IV pielikums – 1. iedaļa – 1.2.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2.1. Motoru skaits, ko laiž tirgū saskaņā 
ar elastības shēmu, nevienā motoru 
kategorijā nepārsniedz 50 % no traktoru 
izgatavotāja gadā pārdoto tādu traktoru 
daudzuma, kuriem ir attiecīgās kategorijas 
motori (ko aprēķina kā pēdējo 5 gadu 
pārdošanas apjoma vidējo rādītāju 
Savienības tirgū.) Ja traktoru izgatavotājs ir 
laidis Savienības tirgū traktorus mazāk 
nekā 5 gadus, vidējo rādītāju aprēķina, 
pamatojoties uz faktisko laikposmu, kurā 
traktoru izgatavotājs ir laidis traktorus 
Savienības tirgū.

1.2.1. Motoru skaits, ko laiž tirgū saskaņā 
ar elastības shēmu, nevienā motoru 
kategorijā nepārsniedz 40 % no traktoru 
izgatavotāja gadā pārdoto tādu traktoru 
daudzuma, kuriem ir attiecīgās kategorijas 
motori (ko aprēķina kā pēdējo 5 gadu 
pārdošanas apjoma vidējo rādītāju 
Savienības tirgū.) Ja traktoru izgatavotājs ir 
laidis Savienības tirgū traktorus mazāk 
nekā 5 gadus, vidējo rādītāju aprēķina, 
pamatojoties uz faktisko laikposmu, kurā 
traktoru izgatavotājs ir laidis traktorus 
Savienības tirgū.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu cenšas panākt kompromisu starp Eiropas Parlamenta politisko grupu 
nostājām un Komisijas priekšlikumu.

Grozījums Nr. 48
Salvatore Tatarella

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums
Direktīva 2000/25/EK
IV pielikums – 1. iedaļa – 1.2.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2.1. Motoru skaits, ko laiž tirgū saskaņā 
ar elastības shēmu, nevienā motoru 
kategorijā nepārsniedz 50 % no traktoru 
izgatavotāja gadā pārdoto tādu traktoru
daudzuma, kuriem ir attiecīgās kategorijas 

1.2.1. Motoru un traktoru skaits, ko nodod 
ekspluatācijā saskaņā ar elastības shēmu, 
nevienā motoru kategorijā nepārsniedz 
50 % no traktoru izgatavotāja to gada laikā 
ekspluatācijā nodoto traktoru skaita, 



PE458.787v03-00 18/21 AM\857772LV.doc

LV

motori (ko aprēķina kā pēdējo 5 gadu 
pārdošanas apjoma vidējo rādītāju 
Savienības tirgū.) Ja traktoru izgatavotājs ir
laidis Savienības tirgū traktorus mazāk 
nekā 5 gadus, vidējo rādītāju aprēķina, 
pamatojoties uz faktisko laikposmu, kurā 
traktoru izgatavotājs ir laidis traktorus
Savienības tirgū.

kuriem ir attiecīgās kategorijas motori (ko 
aprēķina kā pēdējo 5 gadu pārdošanas 
apjoma vidējo rādītāju Savienības tirgū.) Ja 
traktoru izgatavotājs ir nodevis 
ekspluatācijā Eiropas Savienībā traktorus 
mazāk nekā 5 gadus, vidējo rādītāju 
aprēķina, pamatojoties uz faktisko 
laikposmu, kurā traktoru izgatavotājs ir
nodevis traktorus ekspluatācijā Eiropas 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Salvatore Tatarella

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums
Direktīva 2000/25/EK
IV pielikums – 1. iedaļa – 1.2.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2.2. Alternatīva iespēja 1.2.1. punktā 
minētajai ir tāda, ka traktoru izgatavotājs 
var lūgt, lai viņa motoru piegādātājiem 
tiktu dota atļauja saskaņā ar elastības 
shēmu laist tirgū fiksētu motoru skaitu. 
Motoru skaits konkrētās motoru 
kategorijās nepārsniedz šādus rādītājus:

1.2.2. Alternatīva iespēja 1.2.1. punktā 
minētajai ir tāda, ka traktoru skaits katrā 
jaudas diapazonā nepārsniedz šādus
daudzumus:

Or. en

Grozījums Nr. 50
Bas Eickhout

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums
Direktīva 2000/25/EK
IV pielikums – 1. iedaļa – 1.2.2. punkts - table

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Motoru kategorija Motoru skaits Motoru kategorija Motoru skaits



AM\857772LV.doc 19/21 PE458.787v03-00

LV

(kW) (kW)
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

Grozījums Nr. 51
Salvatore Tatarella

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums
Direktīva 2000/25/EK
IV pielikums – 1. iedaļa – 1.2.2. punkts - table - titles

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Motoru kategorija (kW) Motoru jaudas diapazons (kW)

Motoru skaits Traktoru skaits

Or. en

Grozījums Nr. 52
Salvatore Tatarella

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums
Direktīva 2000/25/EK
IV pielikums – 1. iedaļa – 1.3. punkts  – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.3. Traktoru izgatavotājs pieteikumā 
apstiprinātājai iestādei iekļauj šādu 
informāciju:

1.3. Traktoru ražotājs pieteikumā 
attiecīgajai apstiprinātājai iestādei iekļauj 
šādu informāciju:

Or. en
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Grozījums Nr. 53
Salvatore Tatarella

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums
Direktīva 2000/25/EK
IV pielikums – 2. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. MOTORU IZGATAVOTĀJA 
DARBĪBAS
2.1. Motoru izgatavotājs var laist tirgū 
motorus saskaņā ar elastības shēmu, uz 
kuru attiecas apstiprinājums saskaņā ar 
šā pielikuma 1. un 3. punktu.
2.2. Motoru izgatavotājam jāmarķē šie 
motori ar šādu tekstu: „Motors laists 
tirgū saskaņā ar elastības shēmu” 
atbilstīgi I pielikuma 5. iedaļā minētajām 
prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Salvatore Tatarella

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums
Direktīva 2000/25/EK
IV pielikums – 3. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. APSTIPRINĀTĀJAS IESTĀDES 
DARBĪBAS
3.1. Apstiprinātāja iestāde izvērtē 
elastības shēmas pieprasījuma saturu un 
pievienotos dokumentus. Rezultātā tā 
darīs zināmu traktoru izgatavotājam 
savu lēmumu ļaut vai neļaut izmantot 
elastības shēmu, kā prasīts.

Or. en
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