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Ändringsförslag 20
Bas Eickhout

Förslag till direktiv – ändringsakt
–

Förslag om förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en

Ändringsförslag 21
Csaba Sándor Tabajdi, Kriton Arsenis, Åsa Westlund

Förslag till direktiv – ändringsakt
–

Förslag om förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag. 

Or. en

Motivering

Kommissionen lade fram detta förslag i ett relativt sent skede. En fullständig översyn av 
direktivet är att vänta inom tolv månader. Den nuvarande nivån på flexibilitetssystemet gör 
det möjligt för tillverkarna att hantera de ekonomiska svårigheterna och är samtidigt en 
drivkraft för innovation och ekonomisk konkurrenskraft. Därför kommer förslaget om ändring 
av direktivet olägligt och kan inte motiveras.

Ändringsförslag 22
Csaba Sándor Tabajdi

Förslag till direktiv – ändringsakt
–

Förslag om förkastande

Europaparlamentet förkastar 
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kommissionens förslag. 

Or. en

Ändringsförslag 23
Bairbre de Brún

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/25/EG av den 22 maj 2000 
om åtgärder mot utsläpp av gas- och 
partikelformiga föroreningar från motorer 
avsedda för jordbruks- eller 
skogsbrukstraktorer och om ändring av 
rådets direktiv 74/150/EEG1 behandlas 
avgasutsläpp från motorer installerade i 
jordbruks- och skogsbrukstraktorer. Det 
nuvarande steget med utsläppsgränser som 
gäller för typgodkännande av flertalet 
motorer med kompressionständning 
betecknas steg III A. Enligt direktivet ska 
de gränserna ersättas av de strängare 
gränserna i steg III B som träder i kraft 
successivt från och med den 1 januari 2011 
för utsläppande på marknaden och från och 
med den 1 januari 2010 för 
typgodkännande av sådana motorer.
Steg IV, med strängare gränser än 
steg III B, kommer att träda i kraft 
successivt från och med den 1 januari 2013 
för typgodkännande av sådana motorer och 
från och med den 1 januari 2014 för 
utsläppande på marknaden.

(1) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/25/EG av den 22 maj 2000 
om åtgärder mot utsläpp av gas- och 
partikelformiga föroreningar från motorer 
avsedda för jordbruks- eller 
skogsbrukstraktorer och om ändring av 
rådets direktiv 74/150/EEG1 behandlas 
avgasutsläpp från motorer installerade i 
jordbruks- och skogsbrukstraktorer, och 
syftet är att ytterligare skydda människors 
hälsa och miljön. Det nuvarande steget 
med utsläppsgränser som gäller för 
typgodkännande av flertalet motorer med 
kompressionständning betecknas 
steg III A. Enligt direktivet ska de 
gränserna ersättas av de strängare 
gränserna i steg III B som träder i kraft 
successivt från och med den 1 januari 2011 
för utsläppande på marknaden och från och 
med den 1 januari 2010 för 
typgodkännande av sådana motorer.
Steg IV, med strängare gränser än 
steg III B, kommer att träda i kraft 
successivt från och med den 1 januari 2013 
för typgodkännande av sådana motorer och 
från och med den 1 januari 2014 för 
utsläppande på marknaden.

Or. en

Motivering

Ett av målen med direktiv 2000/25/EG är att maximera fördelarna för miljön och folkhälsan i 
Europa. 
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Ändringsförslag 24
Csaba Sándor Tabajdi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Kommissionen väntas lägga fram en 
omfattande översyn av 
direktiv 2000/25/EG inom tolv månader. 
Det är önskvärt att kommissionen lägger 
fram sin omfattande översyn så snart som 
möjligt.

Or. en

Motivering

Kommissionen lade fram detta förslag om en partiell översyn av direktiv 2000/25/EG i ett 
relativt sent skede, med tanke på att de åtgärder den har för avsikt att ändra delvis trädde i 
kraft den 1 januari 2011. En fullständig översyn av direktiv 2000/25/EG skulle göra det 
möjligt att ta ett mer samlat grepp på lagstiftningen.

Ändringsförslag 25
Peter Liese

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Övergången till steg III B kräver en 
drastisk teknikändring som innebär 
avsevärda kostnader för omkonstruktion av 
motorerna och framtagning av avancerade 
tekniska lösningar. Denna övergång, som 
lagstiftaren fastställde 2005, 
sammanfaller med den ekonomiska 
tillbakagången i den aktuella branschen, 
vilket gör det svårt för företagen att bära 
de övergångskostnader som anpassningen 

(2) Övergången till steg III B kräver en 
drastisk teknikändring som innebär 
avsevärda kostnader för omkonstruktion av 
motorerna och framtagning av avancerade 
tekniska lösningar. Den globala finansiella 
och ekonomiska krisen får inte tjäna som 
ursäkt för en urvattning av miljökraven. 
Investeringar i miljövänlig teknik är 
viktiga för att främja framtidens tillväxt, 
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till de nya rättsliga kraven förutsätter. sysselsättning och hälsoskydd.

Or. en

Motivering

I den aktuella debatten har kommissionen låtit förstå att den globala finansiella och 
ekonomiska krisen har haft mycket negativa konsekvenser för denna industri. Trots de 
svårigheter industrin upplever i dag måste det än en gång poängteras att krisen inte får tjäna 
som ursäkt för en urvattning av miljökraven. Tvärtom är investeringar i grön teknik en motor 
för framtida tillväxt och arbetstillfällen i Europa och en viktig faktor för hälsoskyddet.

Ändringsförslag 26
Salvatore Tatarella

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I direktiv 2000/25/EG föreskrivs ett 
flexibilitetssystem så att 
traktortillverkarna under tiden mellan två 
utsläppssteg kan köpa in ett begränsat antal 
motorer som inte uppfyller de rådande 
utsläppsgränserna men är godkända enligt 
det närmast föregående steget av 
utsläppsgränser.

(3) I direktiv 2000/25/EG föreskrivs ett 
flexibilitetssystem så att traktortillverkare 
inom ett visst steg kan köpa in ett 
begränsat antal motorer som inte uppfyller 
de rådande utsläppsgränserna men är 
godkända enligt det närmast föregående 
steget av utsläppsgränser.

Or. en

Ändringsförslag 27
Salvatore Tatarella

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Under övergången från steg III A till
steg III B bör andelen motorer som släpps 
ut på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet öka från 20 % till
50 % av traktortillverkarens årliga 

(5) I steg III B bör andelen traktorer som 
tas i bruk enligt flexibilitetssystemet vara
50 % av traktortillverkarens årliga 
ibruktagande av traktorer med motorer i 
den kategorin. Alternativet att ett bestämt
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försäljning av traktorer med motorer i den 
kategorin. Alternativet att ett största antal 
motorer får släppas ut på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet bör ändras i enlighet 
med detta.

antal motorer får släppas ut på marknaden 
enligt flexibilitetssystemet bör ändras i 
enlighet med detta.

Or. en

Ändringsförslag 28
Csaba Sándor Tabajdi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Under övergången från steg III A till 
steg III B bör andelen motorer som släpps 
ut på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet öka från 20 % till 
50 % av traktortillverkarens årliga 
försäljning av traktorer med motorer i den 
kategorin. Alternativet att ett största antal 
motorer får släppas ut på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet bör ändras i enlighet 
med detta.

(5) Under övergången från steg III A till 
steg III B bör det största antalet motorer 
som får släppas ut på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet inte överstiga 20 % av 
traktortillverkarens årliga försäljning av 
traktorer med motorer i den kategorin. 
Alternativet bör vara att ett största antal 
motorer får släppas ut på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet och att detta antal 
inte får överskrida de värden som anges i 
tabellen i punkt 1.2.2 i bilaga I.

Or. en

Motivering

Den nuvarande nivån på flexibilitetssystemet gör det möjligt för tillverkarna att hantera de 
ekonomiska svårigheterna och är samtidigt en drivkraft för innovation och ekonomisk 
konkurrenskraft. Samtidigt kan små motortillverkare behöva ytterligare stöd via ett utvidgat 
flexibilitetssystem för att motverka de negativa effekterna av den ekonomiska nedgången.

Ändringsförslag 29
Peter Liese

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Företag som arbetar med maskiner 
som omfattas av detta direktiv bör kunna 
utnyttja europeiska ekonomiska 
stödprogram eller motsvarande 
stödprogram i medlemsstaterna. Kravet på 
stödmottagare inom ramen för sådana 
program måste vara att de använder den 
bästa teknik som finns tillgänglig i 
branschen. Endast företag som använder 
teknik med de bästa utsläppsstandarderna 
bör få stöd.

Or. en

Ändringsförslag 30
Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) De åtgärder som föreskrivs i detta 
direktiv återspeglar tillfälliga svårigheter 
som industrin drabbats av. Därför bör dessa 
åtgärder vara begränsade till övergången 
från steg III A till steg III B och upphöra 
att gälla den 31 december 2013.

(7) De åtgärder som föreskrivs i detta 
direktiv återspeglar tillfälliga svårigheter 
som industrin drabbats av. Därför bör dessa 
åtgärder vara begränsade till övergången 
från steg III A till steg III B.

Or. en

Ändringsförslag 31
Salvatore Tatarella

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) De åtgärder som föreskrivs i detta 
direktiv återspeglar tillfälliga svårigheter 

(7) De åtgärder som föreskrivs i detta 
direktiv återspeglar tillfälliga svårigheter 
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som industrin drabbats av. Därför bör dessa 
åtgärder vara begränsade till övergången 
från steg III A till steg III B och upphöra 
att gälla den 31 december 2013.

som industrin drabbats av. Därför bör dessa 
åtgärder vara begränsade till steg III B.

Or. en

Ändringsförslag 32
Salvatore Tatarella

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Det förutsätts att de nuvarande 
utsläppsgränserna för ultrafina svarta 
kolpartiklar kommer att skärpas genom 
att framtida lagstiftning om nya 
utsläppsmål innehåller kriteriet om 
partikelantal.

Or. en

Ändringsförslag 33
Salvatore Tatarella

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) För att garantera motorers 
miljöprestanda i enlighet med 
lagstiftarens avsikter under större delen 
av ett fordons livstid bör ny lagstiftning 
om utsläpp även innehålla bestämmelser 
om system för omborddiagnos (OBD-
system).

Or. en
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Ändringsförslag 34
Salvatore Tatarella

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2000/25/EG
Artikel 1 – nya strecksatser

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) I artikel 1 ska följande strecksatser 
läggas till:
– flexibilitetssystem: ett 
undantagsförfarande enligt vilket en 
medlemsstat tillåter att ett begränsat antal 
motorer släpps ut på marknaden enligt de 
krav som fastställs i artikel 3a,
– motorkategori: klassificering av motorer 
baserad på en kombination av effektklass 
och utsläppssteg,

Or. en

Ändringsförslag 35
Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2000/25/EG
Artikel 3a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I artikel 3a ska följande stycke läggas 
till: ”Flexibilitetssystemet i enlighet med 
bestämmelserna i avsnitten 1.2, 1.2.1 och 
1.2.2 i bilaga IV ska tillämpas enbart för 
övergången från steg III A till steg III B 
och upphöra att gälla den 31 december 
2013.”

1. I artikel 3a ska följande stycke läggas
till: ”Flexibilitetssystemet i enlighet med 
bestämmelserna i avsnitten 1.2, 1.2.1 och 
1.2.2 i bilaga IV ska tillämpas enbart för 
övergången från steg III A till steg III B.”

Or. en
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Ändringsförslag 36
Salvatore Tatarella

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2000/25/EG
Artikel 3a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I artikel 3a ska följande stycke läggas 
till: ”Flexibilitetssystemet i enlighet med 
bestämmelserna i avsnitten 1.2, 1.2.1 och 
1.2.2 i bilaga IV ska tillämpas enbart för 
övergången från steg III A till steg III B 
och upphöra att gälla den 31 december 
2013.”

1. Artikel 3a ska ersättas med följande: 
”Genom undantag från artikel 3.1 och 
3.2 ska medlemsstaterna föreskriva att,
på traktortillverkarens begäran och
under förutsättning att 
godkännandemyndigheten har beviljat 
tillstånd, […] ett begränsat antal
traktorer får tas i bruk i enlighet med 
förfarandena i bilaga IV. Detta 
flexibilitetssystem ska börja tillämpas när 
ett visst steg blir obligatoriskt och ska 
gälla lika länge som detta steg, dock högst 
i tre år. Inom ramen för 
flexibilitetssystemet ska motorer 
godkännas enligt kraven i det steg som 
omedelbart föregår det aktuella steget.”

Or. en

Ändringsförslag 37
Bas Eickhout

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2000/25/EG
Artikel 3a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I artikel 3a ska följande stycke läggas 
till: ”Flexibilitetssystemet i enlighet med 
bestämmelserna i avsnitten 1.2, 1.2.1 och 
1.2.2 i bilaga IV ska tillämpas enbart för 
övergången från steg III A till steg III B 
och upphöra att gälla den 31 december 
2013.”

1. I artikel 3a ska följande stycke läggas 
till: ”Flexibilitetssystemet i enlighet med 
bestämmelserna i avsnitten 1.2, 1.2.1 och 
1.2.2 i bilaga IV ska tillämpas enbart för 
övergången från steg III A till steg III B 
och upphöra att gälla den 31 december 
2013. Efter det datumet får ingen 
ytterligare flexibilitet beviljas för 
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övergången från steg III A till steg III B.”

Or. en

Ändringsförslag 38
Salvatore Tatarella

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2000/25/EG
Bilaga IV – avsnitt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Avsnitt 1 i bilaga IV ska ersättas med 
texten i bilaga I till detta direktiv.

2. Bilaga IV ska ersättas med texten i 
bilaga I till detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 39
Salvatore Tatarella

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga 1 – inledningen
Direktiv 2000/25/EG
Bilaga IV – avsnitt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avsnitt 1 i bilaga IV ska ersättas med 
följande:

Bilaga IV ska ersättas med följande:

Or. en

Ändringsförslag 40
Salvatore Tatarella

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I
Direktiv 2000/25/EG
Bilaga IV – avsnitt 1 – led 1.1.



AM\857772SV.doc 13/20 PE458.787v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.1. Med undantag för övergångsperioden 
mellan steg III A och steg III B ska en 
traktortillverkare som vill utnyttja 
flexibilitetssystemet begära tillstånd från 
sin godkännandemyndighet att från sina 
motorleverantörer under perioden mellan 
två utsläppssteg köpa de antal motorer 
som beskrivs i avsnitten 1.1.1 och 1.1.2 
och som inte uppfyller nuvarande 
utsläppsgränsvärden men är godkända 
enligt närmast föregående steg av 
utsläppsgränsvärden.

1.1. En traktortillverkare som vill utnyttja 
flexibilitetssystemet ska begära tillstånd 
från godkännandemyndigheten att ta 
traktorer i bruk i enlighet med 
bestämmelserna i bilaga IV. Med 
undantag för steg III B får antalet 
traktorer inte överskrida de värden som 
beskrivs i avsnitten 1.1.1 och 1.1.2. 
Motorerna ska uppfylla de krav som avses 
i artikel 3a.

Or. en

Ändringsförslag 41
Salvatore Tatarella

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I
Direktiv 2000/25/EG
Bilaga IV – avsnitt 1 – led 1.1.1.

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.1.1. Antalet motorer som släpps ut på 
marknaden enligt flexibilitetssystemet får,
inom varje motorkategori, inte överstiga 
20 % av traktortillverkarens årliga 
försäljning av traktorer med motorer i den 
motorkategorin (beräknad som 
genomsnittet av de senaste fem årens 
försäljning på unionsmarknaden). Om en 
traktortillverkare har marknadsfört 
traktorer i unionen under kortare tid än fem 
år, kommer genomsnittet att beräknas på 
den period som traktortillverkaren har 
marknadsfört traktorer i unionen.

1.1.1. Antalet motorer och traktorer som 
tas i bruk enligt flexibilitetssystemet får, 
inom varje motorkategori, inte överstiga 
20 % av traktortillverkarens årliga 
ibruktagande av traktorer med motorer i 
den motorkategorin (beräknad som 
genomsnittet av de senaste fem årens 
försäljning på unionsmarknaden). Om en 
traktortillverkare har tagit traktorer i bruk i 
unionen under kortare tid än fem år, 
kommer genomsnittet att beräknas på den 
period som traktortillverkaren har tagit
traktorer i bruk i unionen.

Or. en
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Ändringsförslag 42
Salvatore Tatarella

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I
Direktiv 2000/25/EG
Bilaga IV – avsnitt 1 – led 1.1.2.

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.1.2. Som ett alternativ till förfarandet 
enligt avsnitt 1.1.1 kan traktortillverkaren 
ansöka om tillstånd för sina 
motorleverantörer att släppa ut på 
marknaden ett bestämt antal motorer 
enligt flexibilitetssystemet. Antalet 
motorer i varje motorkategori får inte 
överskrida följande värden:

1.1.2. Som ett alternativ till förfarandet 
enligt avsnitt 1.1.1 får antalet traktorer i 
varje effektklass inte överstiga följande:

Or. en

Ändringsförslag 43
Salvatore Tatarella

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I
Direktiv 2000/25/EG
Bilaga IV – avsnitt 1 – led 1.1.2. – tabell – rubriker

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Motorkategori (kW) Motoreffektklass (kW)
Antal motorer Antal traktorer

Or. en

Ändringsförslag 44
Salvatore Tatarella

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I
Direktiv 2000/25/EG
Bilaga IV – avsnitt 1 – led 1.2.
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2. Under övergångsperioden mellan 
steg III A och steg III B ska en 
traktortillverkare som vill utnyttja 
flexibilitetssystemet begära tillstånd från 
sin godkännandemyndighet att från sina 
motorleverantörer under perioden mellan 
två utsläppssteg köpa de antal motorer
som beskrivs i avsnitten 1.2.1 och 1.2.2 
och som inte uppfyller nuvarande 
utsläppsgränsvärden men är godkända 
enligt närmast föregående steg av 
utsläppsgränsvärden.

1.2. I steg III B ska en traktortillverkare 
som vill utnyttja flexibilitetssystemet 
begära tillstånd från 
godkännandemyndigheten att ta traktorer 
i bruk i enlighet med bestämmelserna i 
bilaga IV. Antalet traktorer får inte 
överskrida de värden som beskrivs i 
avsnitten 1.2.1 och 1.2.2. Motorerna ska 
uppfylla de krav som avses i artikel 3a.

Or. en

Ändringsförslag 45
Csaba Sándor Tabajdi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I
Direktiv 2000/25/EG
Bilaga IV – avsnitt 1 – led 1.2.1.

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2.1. Antalet motorer som släpps ut på 
marknaden enligt flexibilitetssystemet får, 
inom varje motorkategori, inte överstiga 
50 % av traktortillverkarens årliga 
försäljning av traktorer med motorer i den 
motorkategorin (beräknad som 
genomsnittet av de senaste fem årens 
försäljning på unionsmarknaden). Om en 
traktortillverkare har marknadsfört 
traktorer i unionen under kortare tid än 
fem år, kommer genomsnittet att beräknas 
på den period som traktortillverkaren har 
marknadsfört traktorer i unionen.

1.2.1. Antalet motorer som släpps ut på 
marknaden enligt flexibilitetssystemet får, 
inom varje motorkategori, inte överstiga 
20 % av traktortillverkarens årliga 
försäljning av traktorer med motorer i den 
motorkategorin (beräknad som 
genomsnittet av de senaste fem årens 
försäljning på unionsmarknaden). Om en 
traktortillverkare har marknadsfört 
traktorer i unionen under kortare tid än 
fem år, kommer genomsnittet att beräknas 
på den period som traktortillverkaren har 
marknadsfört traktorer i unionen.

Or. en
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Motivering

Flexibilitetssystemet är avsett att underlätta övergången från ett utsläppssteg till ett annat, 
särskilt i ekonomiskt svåra tider. Den nuvarande nivån på flexibilitetssystemet gör det möjligt 
för tillverkarna att hantera de ekonomiska svårigheterna och är samtidigt en drivkraft för 
innovation och ekonomisk konkurrenskraft. 

Ändringsförslag 46
Bas Eickhout

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I
Direktiv 2000/25/EG
Bilaga IV – avsnitt 1 – led 1.2.1.

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2.1. Antalet motorer som släpps ut på 
marknaden enligt flexibilitetssystemet får, 
inom varje motorkategori, inte överstiga 
50 % av traktortillverkarens årliga 
försäljning av traktorer med motorer i den 
motorkategorin (beräknad som 
genomsnittet av de senaste fem årens 
försäljning på unionsmarknaden). Om en 
traktortillverkare har marknadsfört 
traktorer i unionen under kortare tid än 
fem år, kommer genomsnittet att beräknas 
på den period som traktortillverkaren har 
marknadsfört traktorer i unionen.

1.2.1. Antalet motorer som släpps ut på 
marknaden enligt flexibilitetssystemet får, 
inom varje motorkategori, inte överstiga 
20 % av traktortillverkarens årliga 
försäljning av traktorer med motorer i den 
motorkategorin (beräknad som 
genomsnittet av de senaste fem årens 
försäljning på unionsmarknaden). Om en 
traktortillverkare har marknadsfört 
traktorer i unionen under kortare tid än 
fem år, kommer genomsnittet att beräknas 
på den period som traktortillverkaren har 
marknadsfört traktorer i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 47
Holger Krahmer, Peter Liese

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I
Direktiv 2000/25/EG
Bilaga IV – avsnitt 1 – led 1.2.1.
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2.1. Antalet motorer som släpps ut på 
marknaden enligt flexibilitetssystemet får, 
inom varje motorkategori, inte överstiga 
50 % av traktortillverkarens årliga 
försäljning av traktorer med motorer i den 
motorkategorin (beräknad som 
genomsnittet av de senaste fem årens 
försäljning på unionsmarknaden). Om en 
traktortillverkare har marknadsfört 
traktorer i unionen under kortare tid än 
fem år, kommer genomsnittet att beräknas 
på den period som traktortillverkaren har 
marknadsfört traktorer i unionen.

1.2.1. Antalet motorer som släpps ut på 
marknaden enligt flexibilitetssystemet får, 
inom varje motorkategori, inte överstiga 
40 % av traktortillverkarens årliga 
försäljning av traktorer med motorer i den 
motorkategorin (beräknad som 
genomsnittet av de senaste fem årens 
försäljning på unionsmarknaden). Om en 
traktortillverkare har marknadsfört 
traktorer i unionen under kortare tid än 
fem år, kommer genomsnittet att beräknas 
på den period som traktortillverkaren har 
marknadsfört traktorer i unionen.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget eftersträvar en kompromiss mellan ståndpunkterna i Europaparlamentets 
politiska grupper och kommissionens förslag.

Ändringsförslag 48
Salvatore Tatarella

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I
Direktiv 2000/25/EG
Bilaga IV – avsnitt 1 – led 1.2.1.

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2.1. Antalet motorer som släpps ut på 
marknaden enligt flexibilitetssystemet får, 
inom varje motorkategori, inte överstiga 
50 % av traktortillverkarens årliga 
försäljning av traktorer med motorer i den 
motorkategorin (beräknad som 
genomsnittet av de senaste fem årens 
försäljning på unionsmarknaden). Om en 
traktortillverkare har marknadsfört 
traktorer i unionen under kortare tid än 
fem år, kommer genomsnittet att beräknas 

1.2.1. Antalet motorer och traktorer som 
tas i bruk enligt flexibilitetssystemet får, 
inom varje motorkategori, inte överstiga 
50 % av traktortillverkarens årliga 
ibruktagande av traktorer med motorer i 
den motorkategorin (beräknad som 
genomsnittet av de senaste fem årens 
försäljning på unionsmarknaden). Om en 
traktortillverkare har tagit traktorer i bruk i 
unionen under kortare tid än fem år, 
kommer genomsnittet att beräknas på den 
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på den period som traktortillverkaren har 
marknadsfört traktorer i unionen.

period som traktortillverkaren har tagit
traktorer bruk i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 49
Salvatore Tatarella

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I
Direktiv 2000/25/EG
Bilaga IV – avsnitt 1 – led 1.2.2.

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2.2. Som ett alternativ till förfarandet 
enligt avsnitt 1.2.1 kan traktortillverkaren 
ansöka om tillstånd för sina 
motorleverantörer att släppa ut på 
marknaden ett bestämt antal motorer 
enligt flexibilitetssystemet. Antalet 
motorer i varje motorkategori får inte 
överskrida följande värden:

1.2.2. Som ett alternativ till förfarandet 
enligt avsnitt 1.2.1 får antalet traktorer i 
varje effektklass inte överskrida följande 
värden:

Or. en

Ändringsförslag 50
Bas Eickhout

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I
Direktiv 2000/25/EG
Bilaga IV – avsnitt 1 – led 1.2.2. – tabell

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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
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Or. en

Ändringsförslag 51
Salvatore Tatarella

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I
Direktiv 2000/25/EG
Bilaga IV – avsnitt 1 – led 1.2.2. – tabell – rubriker

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Motorkategori (kW) Motoreffektklass (kW)
Antal motorer Antal traktorer

Or. en

Ändringsförslag 52
Salvatore Tatarella

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I
Direktiv 2000/25/EG
Bilaga IV – avsnitt 1 – led 1.3. – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.3. Traktortillverkaren ska i sin ansökan 
till godkännandemyndigheten lämna 
följande upplysningar:

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 53
Salvatore Tatarella

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I
Direktiv 2000/25/EG
Bilaga IV – avsnitt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. MOTORTILLVERKAREN SKA 
VIDTA FÖLJANDE ÅTGÄRDER
2.1. En motortillverkare får släppa ut 
motorer på marknaden enligt ett 
flexibilitetssystem som godkänts i 
enlighet med avsnitten 1 och 3 i denna 
bilaga.
2.2. Motortillverkaren måste märka 
dessa motorer […] med texten ”Motor 
som släppts ut på marknaden enligt 
flexibilitetssystemet”, i enlighet med 
kraven i avsnitt 5 i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 54
Salvatore Tatarella

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I
Direktiv 2000/25/EG
Bilaga IV – avsnitt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. GODKÄNNANDEMYNDIGHETEN 
SKA VIDTA FÖLJANDE ÅTGÄRDER
3.1. Godkännandemyndigheten ska 
bedöma innehållet i begäran om 
användning av flexibilitetssystemet och 
de bifogade dokumenten. 
Godkännandemyndigheten ska därefter 
underrätta traktortillverkaren om sitt 
beslut om huruvida det begärda
flexibilitetssystemet ska tillåtas eller inte.

Or. en


