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Amendamentul 20
Bas Eickhout

Propunere de directivă – act de modificare
–

Propunere de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei;

Or. en

Amendamentul 21
Csaba Sándor Tabajdi, Kriton Arsenis, Åsa Westlund

Propunere de directivă – act de modificare
–

Propunere de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei. 

Or. en

Justificare

Comisia a prezentat prezenta propunere într-o etapă relativ târzie. În 12 luni se așteaptă o 
revizuire completă a directivei. Nivelul actual al mecanismului de flexibilitate permite 
fabricanților de tractoare să facă față dificultăților economice, stimulând totodată inovarea și 
concurența economică.  Prin urmare, propunerea privind modificarea directivei nu este 
oportună și nu se justifică.

Amendamentul 22
Csaba Sándor Tabajdi

Propunere de directivă – act de modificare
–
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Propunere de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei. 

Or. en

Amendamentul 23
Bairbre de Brún

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Directiva 2000/25/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 22 mai 2000 
privind măsurile care trebuie luate 
împotriva emisiei de poluanți gazoși și de 
pulberi provenind de la motoarele pentru 
tractoare agricole și forestiere și de 
modificare a Directivei 74/150/CEE9 a 
Consiliului reglementează emisiile de gaze 
de eșapament generate de motoarele 
instalate pe tractoarele agricole și 
forestiere. Actuala etapă a limitelor de 
emisii aplicabilă pentru omologarea de tip 
a majorității motoarelor cu aprindere prin 
compresie este denumită etapa III A. 
Directiva prevede că aceste limite vor fi 
înlocuite prin limitele mai stricte ale etapei 
III B, care vor intra în vigoare progresiv cu 
începere de la 1 ianuarie 2011 în ceea ce 
privește introducerea pe piață, și cu 
începere de la 1 ianuarie 2010 în ceea ce 
privește omologarea acestor motoare. 
Etapa IV, care prevede valori limită mai 
stricte decât etapa III B, va intra în vigoare 
progresiv cu începere de la 1 ianuarie 2013 
în ceea ce privește omologarea acestor 
motoare și de la 1 ianuarie 2014 în ceea ce 
privește introducerea pe piață.

(1) Directiva 2000/25/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 22 mai 2000 
privind măsurile care trebuie luate 
împotriva emisiei de poluanți gazoși și de 
pulberi provenind de la motoarele pentru 
tractoare agricole și forestiere și de 
modificare a Directivei 74/150/CEE9 a 
Consiliului reglementează emisiile de gaze 
de eșapament generate de motoarele 
instalate pe tractoarele agricole și forestiere 
pentru a proteja într-o măsură și mai 
mare sănătatea umană și mediul. Actuala 
etapă a limitelor de emisii aplicabilă pentru 
omologarea de tip a majorității motoarelor 
cu aprindere prin compresie este denumită 
etapa III A. Directiva prevede că aceste 
limite vor fi înlocuite prin limitele mai 
stricte ale etapei III B, care vor intra în 
vigoare progresiv cu începere de la 1 
ianuarie 2011 în ceea ce privește 
introducerea pe piață, și cu începere de la 1 
ianuarie 2010 în ceea ce privește 
omologarea acestor motoare. Etapa IV, 
care prevede valori limită mai stricte decât 
etapa III B, va intra în vigoare progresiv cu 
începere de la 1 ianuarie 2013 în ceea ce 
privește omologarea acestor motoare și de 
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la 1 ianuarie 2014 în ceea ce privește 
introducerea pe piață.

Or. en

Justificare

Unul dintre obiectivele Directivei 2000/25/CE îl reprezintă maximizarea beneficiilor pentru 
mediul european și pentru sănătatea publică.

Amendamentul 24
Csaba Sándor Tabajdi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia trebuie să prezinte un raport 
detaliat al Directivei 2000/25/CE în 
termen de 12 luni. Este de preferat ca 
evaluarea detaliată să fie prezentată de 
către Comisie în cel mai scurt timp 
posibil.

Or. en

Justificare

Comisia a prezentat prezenta propunere într-o etapă relativ târzie, întrucât măsurile pe care 
Comisia încearcă să le modifice sunt în vigoare la 1 ianuarie 2011. O revizuire integrală a 
Directivei 2000/25/CE ar permite abordarea prezentului regulament într-o manieră mai 
detaliată.

Amendamentul 25
Peter Liese

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Tranziția la etapa III B presupune o (2) Tranziția la etapa III B presupune o 
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schimbare treptată a tehnologiei care 
generează costuri de punere în aplicare 
semnificative pentru reproiectarea 
motoarelor și pentru dezvoltarea de soluții 
tehnice avansate. Această tranziție, 
prevăzută de legiuitor în 2005, coincide cu 
recesiunea economică care afectează 
sectorul în cauză, ceea ce înseamnă că 
pentru industrie va fi dificil să suporte 
costurile de punere în aplicare necesare 
pentru adaptarea la noile cerințe 
legislative.

schimbare treptată a tehnologiei care 
generează costuri de punere în aplicare 
semnificative pentru reproiectarea 
motoarelor și pentru dezvoltarea de soluții 
tehnice avansate. Criza financiară și 
economică mondială nu poate servi drept 
motiv de coborâre a standardelor de 
mediu. Investițiile în tehnologii ecologice 
sunt importante pentru promovarea 
creșterii, ocupării forței de muncă și 
securității medicale în viitor.

Or. en

Justificare

În dezbaterea actuală, Comisia a sugerat că criza financiară și economică mondială a avut 
un impact negativ deosebit asupra sectoarelor industriale conexe. În ciuda dificultăților cu 
care se confruntă în prezent acest sector industrial, trebuie subliniat încă o dată faptul că 
această criză nu poate servi drept motiv de coborâre a standardelor de mediu. Din contră, 
investițiile în tehnologiile verzi constituie o forță motrice pentru creșterea și ocuparea forței 
de muncă din viitor și sunt un important factor pentru securitatea medicală.

Amendamentul 26
Salvatore Tatarella

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Directiva 2000/25/CE prevede un 
mecanism de flexibilitate care să permită 
constructorilor de tractoare să 
achiziționeze, în perioada de tranziție de 
la o etapă de emisii la alta, o cantitate 
limitată de motoare care nu respectă 
valorile curente ale limitei de emisii, dar 
care sunt omologate la cea mai apropiată 
etapă anterioară de limite de emisii.

(3) Directiva 2000/25/CE prevede un 
mecanism de flexibilitate care să permită 
constructorilor de tractoare să 
achiziționeze, într-o etapă de emisii dată, o 
cantitate limitată de motoare care nu 
respectă valorile curente ale limitei de 
emisii, dar care sunt omologate la cea mai 
apropiată etapă anterioară de limite de 
emisii.

Or. en
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Amendamentul 27
Salvatore Tatarella

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În timpul tranziției de la etapa III A la 
etapa III B, procentul din numărul de
motoare introduse pe piață în cadrul 
mecanismului de flexibilitate, ar trebui 
majorat de la 20% la 50% din vânzările 
anuale de tractoare echipate cu motoare 
din categoria respectivă ale 
constructorului de tractoare. Opțiunea 
alternativă conform căreia un număr
maxim de motoare poate fi introdus pe 
piață în cadrul mecanismului de 
flexibilitate ar trebui adaptată în 
consecință.

(5) În timpul etapei III B, procentul din 
numărul de tractoare date în exploatare în
cadrul mecanismului de flexibilitate
trebuie să fie egal cu 50% din numărul de 
tractoare date în exploatare de către 
fabricantul de tractoare echipate cu 
motoare din categoria respectivă. Opțiunea 
alternativă conform căreia un număr fix de 
motoare poate fi introdus pe piață în cadrul 
mecanismului de flexibilitate ar trebui 
adaptată în consecință.

Or. en

Amendamentul 28
Csaba Sándor Tabajdi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În timpul tranziției de la etapa III A la 
etapa III B, procentul din numărul de 
motoare introduse pe piață în cadrul 
mecanismului de flexibilitate, ar trebui
majorat de la 20% la 50% din vânzările 
anuale de tractoare echipate cu motoare din 
categoria respectivă ale constructorului de 
tractoare. Opțiunea alternativă conform 
căreia un număr maxim de motoare poate fi 
introdus pe piață în cadrul mecanismului 
de flexibilitate ar trebui adaptată în 
consecință.

(5) În timpul tranziției de la etapa III A la 
etapa III B, numărul maxim de motoare
care pot fi introduse pe piață în cadrul 
mecanismului de flexibilitate nu ar trebui
să depășească 20% din vânzările anuale de 
tractoare echipate cu motoare din categoria 
respectivă ale constructorului de tractoare.
Opțiunea alternativă ar trebui să fie cea
conform căreia un număr maxim de 
motoare poate fi introdus pe piață în cadrul 
mecanismului de flexibilitate fără să 
depășească valorile din tabelul de la 
anexa XIII, punctul 1.2.2.
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Or. en

Justificare

Nivelul actual al mecanismului de flexibilitate permite fabricanților de tractoare să facă față 
dificultăților economice, stimulând totodată inovarea și concurența economică.  În același 
timp, micile întreprinderi producătoare de tractoare ar putea necesita mai mult sprijin, care 
să le fie acordat printr-un mecanism de flexibilitate extins care să permită contracararea 
efectelor negative ale crizei economice.

Amendamentul 29
Peter Liese

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Întreprinderile care funcționează cu 
vehicule reglementate de prezenta 
directivă ar trebui să beneficieze de 
programele europene de sprijin financiar 
sau de programe de sprijin echivalente 
organizate de statele membre. Beneficiarii 
acestor programe ar trebui să aibă 
obligația de a aplica cele mai bune 
tehnologii disponibile în branșele lor. Ar 
trebui susținute numai întreprinderile 
care utilizează tehnologii cu cele mai 
bune standarde în ceea ce privește 
emisiile.

Or. en

Amendamentul 30
Holger Krahmer

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Măsurile prevăzute în prezenta 
directivă reflectă dificultatea temporară cu 

(7) Măsurile prevăzute în prezenta 
directivă reflectă dificultatea temporară cu 
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care se confruntă industria; ca atare, aceste 
măsuri se limitează la tranziția de la etapa 
III A la etapa III B și expiră la 31 
decembrie 2013,

care se confruntă industria; ca atare, aceste 
măsuri se limitează la tranziția de la etapa 
III A la etapa III B,

Or. en

Amendamentul 31
Salvatore Tatarella

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Măsurile prevăzute în prezenta 
directivă reflectă dificultatea temporară cu 
care se confruntă industria; ca atare, aceste 
măsuri se limitează la tranziția de la etapa 
III A la etapa III B și expiră la 31 
decembrie 2013,

(7) Măsurile prevăzute în prezenta 
directivă reflectă dificultatea temporară cu 
care se confruntă industria; ca atare, aceste 
măsuri se limitează la etapa III B;

Or. en

Amendamentul 32
Salvatore Tatarella

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Se înțelege că actualele limite privind 
emisiile vor fi restrânse în ceea ce privește 
particulele negre ultrafine de carbon prin 
aplicarea criteriului numărului de 
particule în viitoarea legislație privind 
următoarele obiective în ceea ce privește 
emisiile.

Or. en
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Amendamentul 33
Salvatore Tatarella

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Pentru a se asigura performanța de 
mediu a motoarelor, în conformitate cu 
intenția legislativului, pe parcursul 
duratei de viață a unui vehicul, noua 
legislație în domeniul emisiilor ar trebui 
să includă dispoziții cu privire la sistemele 
de diagnostic la bord (OBD).

Or. en

Amendamentul 34
Salvatore Tatarella

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou) 
Directiva 2000/25/CE
Articolul 1 – liniuțe noi 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) La articolul 1, se adaugă următoarele 
liniuțe:
- „mecanism de flexibilitate” înseamnă o 
procedura de derogare prin intermediul 
căreia un stat membru permite 
introducerea pe piață a unei cantități 
limitate de motoare, conform cerințelor 
impuse de articolul 3a;
- „categoria de motoare”înseamnă 
clasificare a motoarelor care combină 
puterea motorului și etapa de limitare a 
emisiilor de gaze de eșapament.

Or. en
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Amendamentul 35
Holger Krahmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2000/25/CE
Articolul 3a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La articolul 3a, se adaugă următorul 
paragraf: „Mecanismul de flexibilitate, 
descris la punctele 1.2, 1.2.1 și 1.2.2 din 
anexa IV, se aplică numai pentru tranziția 
de la etapa III A la etapa III B și expiră la 
31 decembrie 2013.”

1. La articolul 3a, se adaugă următorul 
paragraf: „Mecanismul de flexibilitate, 
descris la punctele 1.2, 1.2.1 și 1.2.2 din 
anexa IV, se aplică numai pentru tranziția 
de la etapa III A la etapa III B.”

Or. en

Amendamentul 36
Salvatore Tatarella

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2000/25/CE
Articolul 3a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La articolul 3a, se adaugă următorul 
paragraf: „Mecanismul de flexibilitate, 
descris la punctele 1.2, 1.2.1 și 1.2.2 din 
anexa IV, se aplică numai pentru tranziția 
de la etapa III A la etapa III B și expiră la 
31 decembrie 2013.”

1. Articolul 3a se înlocuiește cu următorul 
text: „Prin derogare de la articolul 3 
alineatele (1) și (2), statele membre iau 
măsurile corespunzătoare, la cererea 
constructorului de tractoare și cu 
condiția ca autoritatea de omologare să fi 
acordat permisul respectiv, pentru ca un 
număr limitat de tractoare să poată fi date
în exploatare în conformitate cu
procedurile stabilite în anexa IV. 
Mecanismul de flexibilitate începe în 
momentul în care devine obligatorie o 
etapă definită și se întinde pe durata 
etapei respective însă nu pe mai mult de 
trei ani. În cadrul unui mecanism de 
flexibilitate, motoarele sunt omologate în 
funcție de cerințele etapei imediat 
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precedente etapei luate în considerare.”

Or. en

Amendamentul 37
Bas Eickhout

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2000/25/CE
Articolul 3a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La articolul 3a, se adaugă următorul 
paragraf: „Mecanismul de flexibilitate, 
descris la punctele 1.2, 1.2.1 și 1.2.2 din 
anexa IV, se aplică numai pentru tranziția 
de la etapa III A la etapa III B și expiră la 
31 decembrie 2013.”

1. La articolul 3a, se adaugă următorul 
paragraf: „Mecanismul de flexibilitate, 
descris la punctele 1.2, 1.2.1 și 1.2.2 din 
anexa IV, se aplică numai pentru tranziția 
de la etapa III A la etapa III B și expiră la 
31 decembrie 2013. După această dată, nu 
se mai acordă flexibilitate pentru tranziția 
de la etapa III A la etapa III B."

Or. en

Amendamentul 38
Salvatore Tatarella

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2000/25/CE
Anexa IV – secțiunea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În anexa IV, secțiunea 1 se înlocuiește 
cu textul din anexa I la prezenta directivă.

2. Anexa IV se înlocuiește cu textul din 
anexa I la prezenta directivă.

Or. en
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Amendamentul 39
Salvatore Tatarella

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – partea introductivă
Directiva 2000/25/CE
Anexa IV – secțiunea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În anexa IV secțiunea 1 se înlocuiește cu 
următorul text: „1.

Anexa IV se înlocuiește cu următorul text:

Or. en

Amendamentul 40
Salvatore Tatarella

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I
Directiva 2000/25/CE
Anexa IV – secțiunea 1 – punctul 1.1.

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.1. Cu excepția perioadei de tranziție de 
la etapa III A la etapa III B, un 
constructor de tractoare care dorește să 
utilizeze mecanismul de flexibilitate cere 
permisiunea autorității de omologare
pentru a plasa sau pentru a procura de la 
furnizorii săi de motoare, în perioada de 
tranziție de la o etapă de emisii la alta,
cantitățile de motoare descrise la punctele
1.1.1. și 1.1.2. care nu respectă valorile 
limită curente de emisii, dar care sunt 
omologate pentru etapa anterioară cea 
mai apropiată de limitele de emisie.

1.1. Un constructor de tractoare care 
dorește să utilizeze mecanismul de 
flexibilitate cere permisiunea autorității
sale de omologare de a da în exploatare 
tractoare în conformitate cu dispozițiile 
corespunzătoare stabilite în anexa IV. Cu 
excepția etapei III B, cantitățile de 
motoare nu depășesc valorile descrise la
secțiunile 1.1.1 și 1.1.2. Motoarele 
îndeplinesc cerințele impuse de articolul 
3a.

Or. en
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Amendamentul 41
Salvatore Tatarella

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I
Directiva 2000/25/CE
Anexa IV – secțiunea 1 – punctul 1.1.1.

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.1.1. Numărul de motoare introduse pe 
piață în cadrul unui mecanism de 
flexibilitate nu depășește, pentru fiecare 
categorie de motoare, 20% din vânzările
anuale de tractoare, echipate cu motoare 
din acea categorie de motoare, ale 
constructorului de tractoare (calculată ca 
medie a vânzărilor din ultimii 5 ani pe 
piața UE). În cazul în care un constructor 
de tractoare a comercializat tractoare în 
Uniune pe o perioadă mai mică de cinci 
ani, media se va calcula pe baza perioadei 
efective în care constructorul de tractoare a 
comercializat tractoare în Uniune.

1.1.1. Numărul de motoare și tractoare 
date în exploatare în cadrul unui 
mecanism de flexibilitate nu depășește, 
pentru fiecare categorie, 20% din
cantitățile anuale de tractoare puse în 
circulație, echipate cu motoare din acea 
categorie de motoare, ale constructorului 
de tractoare (calculată ca medie a 
vânzărilor din ultimii 5 ani pe piața UE). În 
cazul în care un constructor de tractoare a
dat în exploatare tractoare pe o perioadă 
mai mică de cinci ani, media se va calcula 
pe baza perioadei efective în care 
constructorul de tractoare a dat în 
exploatare tractoare în Uniune.

Or. en

Amendamentul 42
Salvatore Tatarella

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I
Directiva 2000/25/CE
Anexa IV – secțiunea 1 – punctul 1.1.2.

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.1.2. Ca opțiune alternativă la punctul 
1.1.1., constructorul de tractoare poate 
cere permisiunea pentru furnizorii săi de 
motoare să introducă pe piață un număr 
fix de motoare în cadrul mecanismului de 
flexibilitate. Numărul motoarelor din 
fiecare categorie de motoare nu depășește 
următoarele valori:

1.1.2. Ca opțiune alternativă la punctul 
1.1.1., numărul tractoarelor din fiecare
rubrică de putere nu depășește următoarele
cantități:
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Or. en

Amendamentul 43
Salvatore Tatarella

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I
Directiva 2000/25/CE
Anexa IV – secțiunea 1 – punctul 1.1.2. – tabel – titluri

Textul propus de Comisie Amendamentul

Categorie motor (kW) Rubrica putere motor (kW)
Număr de motoare Număr de tractoare

Or. en

Amendamentul 44
Salvatore Tatarella

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I
Directiva 2000/25/CE
Anexa IV – secțiunea 1 – punctul 1.2.

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2. În cursul perioadei de tranziție de la 
etapa III A la etapa III B, un constructor 
de tractoare care dorește să utilizeze 
mecanismul de flexibilitate cere 
permisiunea autorității de omologare
pentru a plasa sau pentru a procura de la 
furnizorii săi de motoare, în perioada de 
tranziție de la o etapă de emisii la alta,
cantitățile de motoare descrise la punctele
1.2.1. și 1.2.2. care nu respectă valorile 
limită curente de emisii, dar care sunt 
omologate pentru etapa anterioară cea 
mai apropiată de limitele de emisie.

1.2. În cursul etapei III B, un constructor 
de tractoare care dorește să utilizeze 
mecanismul de flexibilitate cere 
permisiunea autorității sale de omologare
de a da în exploatare tractoare în 
conformitate cu dispozițiile 
corespunzătoare stabilite în anexa IV. 
Cantitățile de motoare nu depășesc valorile 
menționate în secțiunile 1.2.1 și 1.2.2.
Motoarele îndeplinesc cerințele impuse de 
articolul 3a.

Or. en
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Amendamentul 45
Csaba Sándor Tabajdi

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I
Directiva 2000/25/CE
Anexa IV – secțiunea 1 – punctul 1.2.1.

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2.1. Numărul motoarelor introduse pe 
piață în cadrul unui mecanism de 
flexibilitate nu depășește, pentru fiecare 
categorie de motoare, 50% din vânzările 
anuale de tractoare, echipate cu motoare 
din acea categorie de motoare, ale 
constructorului de tractoare (calculată ca 
medie a vânzărilor din ultimii 5 ani pe 
piața UE). În cazul în care un constructor 
de tractoare a comercializat tractoare în 
Uniune pe o perioadă mai mică de cinci 
ani, media se va calcula pe baza perioadei 
efective în care constructorul de tractoare a 
comercializat tractoare în Uniune.

1.2.1. Numărul motoarelor introduse pe 
piață în cadrul unui mecanism de 
flexibilitate nu depășește, pentru fiecare 
categorie de motoare, 20% din vânzările 
anuale de tractoare, echipate cu motoare 
din acea categorie de motoare, ale 
constructorului de tractoare (calculată ca 
medie a vânzărilor din ultimii 5 ani pe 
piața UE). În cazul în care un constructor 
de tractoare a comercializat tractoare în 
Uniune pe o perioadă mai mică de cinci 
ani, media se va calcula pe baza perioadei 
efective în care constructorul de tractoare a 
comercializat tractoare în Uniune.

Or. en

Justificare

Mecanismul de flexibilitate este menit să ajute tranziția de la o etapă de emisii la alta, mai 
ales în perioade marcate de dificultăți economice. Nivelul actual al mecanismului de 
flexibilitate permite fabricanților de tractoare să facă față dificultăților economice, stimulând 
totodată inovarea și concurența economică. 

Amendamentul 46
Bas Eickhout

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I
Directiva 2000/25/CE
Anexa IV – secțiunea 1 – punctul 1.2.1.
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2.1. Numărul motoarelor introduse pe 
piață în cadrul unui mecanism de 
flexibilitate nu depășește, pentru fiecare 
categorie de motoare, 50% din vânzările 
anuale de tractoare, echipate cu motoare 
din acea categorie de motoare, ale 
constructorului de tractoare (calculată ca 
medie a vânzărilor din ultimii 5 ani pe 
piața UE). În cazul în care un constructor 
de tractoare a comercializat tractoare în 
Uniune pe o perioadă mai mică de cinci 
ani, media se va calcula pe baza perioadei 
efective în care constructorul de tractoare a 
comercializat tractoare în Uniune.

1.2.1. Numărul motoarelor introduse pe 
piață în cadrul unui mecanism de 
flexibilitate nu depășește, pentru fiecare 
categorie de motoare, 20% din vânzările 
anuale de tractoare, echipate cu motoare 
din acea categorie de motoare, ale 
constructorului de tractoare (calculată ca 
medie a vânzărilor din ultimii 5 ani pe 
piața UE). În cazul în care un constructor 
de tractoare a comercializat tractoare în 
Uniune pe o perioadă mai mică de cinci 
ani, media se va calcula pe baza perioadei 
efective în care constructorul de tractoare a 
comercializat tractoare în Uniune.

Or. en

Amendamentul 47
Holger Krahmer, Peter Liese

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I
Directiva 2000/25/CE
Anexa IV – secțiunea 1 – punctul 1.2.1.

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2.1. Numărul motoarelor introduse pe 
piață în cadrul unui mecanism de 
flexibilitate nu depășește, pentru fiecare 
categorie de motoare, 50% din vânzările 
anuale de tractoare, echipate cu motoare 
din acea categorie de motoare, ale 
constructorului de tractoare (calculată ca 
medie a vânzărilor din ultimii 5 ani pe 
piața UE). În cazul în care un constructor 
de tractoare a comercializat tractoare în 
Uniune pe o perioadă mai mică de cinci 
ani, media se va calcula pe baza perioadei 
efective în care constructorul de tractoare a 
comercializat tractoare în Uniune.

1.2.1. Numărul motoarelor introduse pe 
piață în cadrul unui mecanism de 
flexibilitate nu depășește, pentru fiecare 
categorie de motoare, 40% din vânzările 
anuale de tractoare, echipate cu motoare 
din acea categorie de motoare, ale 
constructorului de tractoare (calculată ca 
medie a vânzărilor din ultimii 5 ani pe 
piața UE). În cazul în care un constructor 
de tractoare a comercializat tractoare în 
Uniune pe o perioadă mai mică de cinci 
ani, media se va calcula pe baza perioadei 
efective în care constructorul de tractoare a 
comercializat tractoare în Uniune.
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Justificare

Prezentul amendament încearcă să găsească un compromis între pozițiile grupurilor politice 
din Parlamentul European și propunerea Comisiei.

Amendamentul 48
Salvatore Tatarella

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I
Directiva 2000/25/CE
Anexa IV – secțiunea 1 – punctul 1.2.1.

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2.1. Numărul de motoare introduse pe 
piață în cadrul unui mecanism de 
flexibilitate nu depășește, pentru fiecare 
categorie de motoare, 50% din vânzările
anuale de tractoare, echipate cu motoare 
din acea categorie de motoare, ale 
constructorului de tractoare (calculată ca 
medie a vânzărilor din ultimii 5 ani pe 
piața UE). În cazul în care un constructor 
de tractoare a comercializat tractoare în 
Uniune pe o perioadă mai mică de cinci 
ani, media se va calcula pe baza perioadei 
efective în care constructorul de tractoare a 
comercializat tractoare în Uniune.

1.2.1. Numărul de motoare și tractoare 
date în exploatare în cadrul unui 
mecanism de flexibilitate nu depășește, 
pentru fiecare categorie, 50% din
cantitățile anuale de tractoare puse în 
circulație, echipate cu motoare din acea 
categorie de motoare, ale constructorului 
de tractoare (calculată ca medie a 
vânzărilor din ultimii 5 ani pe piața UE). În 
cazul în care un constructor de tractoare a
dat în exploatare tractoare pe o perioadă 
mai mică de cinci ani, media se va calcula 
pe baza perioadei efective în care 
constructorul de tractoare dat în exploatare
tractoare în Uniune.

Or. en

Amendamentul 49
Salvatore Tatarella

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I
Directiva 2000/25/CE
Anexa IV – secțiunea 1 – punctul 1.2.2.
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2.2. Ca opțiune alternativă la punctul 
1.2.1., constructorul de tractoare poate 
cere permisiunea pentru furnizorii săi de 
motoare să introducă pe piață un număr 
fix de motoare în cadrul mecanismului de 
flexibilitate. Numărul motoarelor din 
fiecare categorie de motoare nu depășește 
următoarele valori:

1.2.2. Ca opțiune alternativă la punctul 
1.2.1., numărul motoarelor din fiecare
rubrică de putere nu depășește următoarele 
valori:

Or. en

Amendamentul 50
Bas Eickhout

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I
Directiva 2000/25/CE
Anexa IV – secțiunea 1 – punctul 1.2.2. – tabel

Textul propus de Comisie Amendamentul

Categorie motor 
(kW)

Număr de 
motoare

Categorie motor 
(kW)

Număr de 
motoare

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

Amendamentul 51
Salvatore Tatarella

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I
Directiva 2000/25/CE
Anexa IV – secțiunea 1 – punctul 1.2.2. – tabel – titluri
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Categorie motor (kW) Rubrica putere motor (kW)
Număr de motoare Număr de tractoare

Or. en

Amendamentul 52
Salvatore Tatarella

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I
Directiva 2000/25/CE
Anexa IV – secțiunea 1 – punctul 1.3. – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.3. Constructorul de tractoare include în 
cererea sa către o autoritate de omologare 
următoarele informații:

1.3. Constructorul de tractoare include în 
cererea sa către autoritatea de omologare 
următoarele informații:

Or. en

Amendamentul 53
Salvatore Tatarella

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I
Directiva 2000/25/CE
Anexa IV – secțiunea 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. ACȚIUNI ALE 
CONSTRUCTORULUI MOTORULUI
2.1. Un producător de motoare poate 
introduce pe piață motoare în cadrul unui 
mecanism de flexibilitate autorizat în 
conformitate cu secțiunile 1-3 din 
prezenta anexă.
2.2. Producătorul de motoare 
amplasează pe motoare următoarea 
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mențiune: „Motor introdus pe piață în 
cadrul unui mecanism de flexibilitate”, 
potrivit cerințelor de la anexa I secțiunea 
5.

Or. en

Amendamentul 54
Salvatore Tatarella

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I
Directiva 2000/25/CE
Anexa IV – secțiunea 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. ACȚIUNI ALE AUTORITĂȚII DE 
OMOLOGARE
3.1. Autoritatea de omologare 
competentă evaluează conținutul cererii 
de aplicare a mecanismului de 
flexibilitate și documentele anexate 
acesteia. Ulterior, aceasta informează 
producătorul de tractoare în legătură cu 
decizia luată de a autoriza sau nu 
mecanismul de flexibilitate solicitat.”

Or. en


