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Ændringsforslag 3
Pavel Poc

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. cs

Ændringsforslag 4
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) For at undgå, at EU-lovgivningen 
foreskriver tekniske krav, som ikke kan 
opfyldes, og for at forhindre, at traktorer i 
klasse T2, C2 og T4.1 ikke længere kan 
typegodkendes og markedsføres eller 

(4) For at undgå, at EU-lovgivningen 
foreskriver tekniske krav, som ikke kan 
opfyldes, og for at forhindre, at traktorer i 
klasse T2, C2 og T4.1 ikke længere kan 
typegodkendes og markedsføres eller 
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ibrugtages, er det derfor nødvendigt at 
fastsætte en overgangsperiode på tre år, 
hvor traktorer klassificeret i klasse T2, C2 
og T4.1 stadig kan typegodkendes og 
markedsføres eller ibrugtages.

ibrugtages, er det derfor nødvendigt at 
fastsætte en overgangsperiode på fem år, 
hvor traktorer klassificeret i klasse T2, C2 
og T4.1 stadig kan typegodkendes og 
markedsføres eller ibrugtages.

Or. lt

Ændringsforslag 5
Juozas Imbrasas

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) For at undgå, at EU-lovgivningen 
foreskriver tekniske krav, som ikke kan 
opfyldes, og for at forhindre, at traktorer i 
klasse T2, C2 og T4.1 ikke længere kan 
typegodkendes og markedsføres eller 
ibrugtages, er det derfor nødvendigt at 
fastsætte en overgangsperiode på tre år, 
hvor traktorer klassificeret i klasse T2, C2 
og T4.1 stadig kan typegodkendes og 
markedsføres eller ibrugtages.

(4) For at undgå, at EU-lovgivningen 
foreskriver tekniske krav, som ikke kan 
opfyldes, og for at forhindre, at traktorer i 
klasse T2, C2 og T4.1 ikke længere kan 
typegodkendes og markedsføres eller 
ibrugtages, er det derfor nødvendigt at 
fastsætte en overgangsperiode på fem år, 
hvor traktorer klassificeret i klasse T2, C2 
og T4.1 stadig kan typegodkendes og 
markedsføres eller ibrugtages.

Or. lt

Ændringsforslag 6
Pavel Poc

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Kommissionen bør hvert år 
fremlægge en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om fremskridtene i 
forbindelse med udvikling af tekniske 
løsninger for teknologi, som opfylder trin 
IV.
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Ændringsforslag 7
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2000/25/EF
Artikel 4 – stk. 9 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Uanset stk. 2, litra d) og e), og stk. 3 
udsættes de datoer, der er fastsat i stk. 2, 
litra d) og e), og i stk. 3 for så vidt angår 
traktorer i klasse T2, C2 og T4.1, som 
defineret i bilag II, kapitel A, punkt A.1 og 
bilag II, kapitel B, tillæg 1, del 1, punkt 1.1 
i direktiv 2003/37/EF, og som er udstyret 
med motorer i klasse L til R, med tre år. I 
perioderne indtil da finder kravene til trin 
IIIA i nærværende direktiv fortsat 
anvendelse. 

"9. Uanset stk. 2, litra d) og e), og stk. 3 
udsættes de datoer, der er fastsat i stk. 2, 
litra d) og e), og i stk. 3 for så vidt angår 
traktorer i klasse T2, C2 og T4.1, som 
defineret i bilag II, kapitel A, punkt A.1 og 
bilag II, kapitel B, tillæg 1, del 1, punkt 1.1 
i direktiv 2003/37/EF, og som er udstyret 
med motorer i klasse L til R, med fem år. I 
perioderne indtil da finder kravene til trin 
IIIA i nærværende direktiv fortsat 
anvendelse. 

Or. lt

Ændringsforslag 8
Juozas Imbrasas

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2000/25/EF
Artikel 4 – stk. 9 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Uanset stk. 2, litra d) og e), og stk. 3 
udsættes de datoer, der er fastsat i stk. 2, 
litra d) og e), og i stk. 3 for så vidt angår 
traktorer i klasse T2, C2 og T4.1, som 
defineret i bilag II, kapitel A, punkt A.1 og 
bilag II, kapitel B, tillæg 1, del 1, punkt 1.1 
i direktiv 2003/37/EF, og som er udstyret 
med motorer i klasse L til R, med tre år. I 
perioderne indtil da finder kravene til trin 

9. Uanset stk. 2, litra d) og e), og stk. 3 
udsættes de datoer, der er fastsat i stk. 2, 
litra d) og e), og i stk. 3 for så vidt angår 
traktorer i klasse T2, C2 og T4.1, som 
defineret i bilag II, kapitel A, punkt A.1 og 
bilag II, kapitel B, tillæg 1, del 1, punkt 1.1 
i direktiv 2003/37/EF, og som er udstyret 
med motorer i klasse L til R, med fem år. I 
perioderne indtil da finder kravene til trin 
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IIIA i nærværende direktiv fortsat 
anvendelse. 

IIIA i nærværende direktiv fortsat 
anvendelse. 

Or. lt

Ændringsforslag 9
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør 
senest den [6 måneder minus 1 dag efter 
ikrafttrædelsen] de love og administrative 
bestemmelser, der er nødvendige for at
efterkomme dette direktiv. De tilsender 
straks Kommissionen disse love og 
bestemmelser.

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør 
senest den [6 måneder minus 1 dag efter 
ikrafttrædelsen] de love, der er nødvendige 
for at gennemføre dette direktiv. De 
tilsender straks Kommissionen disse love 
og bestemmelser.

Or. lt

Ændringsforslag 10
Juozas Imbrasas

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør 
senest den [6 måneder minus 1 dag efter 
ikrafttrædelsen] de love og administrative 
bestemmelser, der er nødvendige for at 
efterkomme dette direktiv. De tilsender 
straks Kommissionen disse love og 
bestemmelser.

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør 
senest den [6 måneder minus 1 dag efter 
ikrafttrædelsen] de love, der er nødvendige 
for at gennemføre dette direktiv. De 
tilsender straks Kommissionen disse love 
og bestemmelser.

Or. lt
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Ændringsforslag 11
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen teksten til de vigtigste 
nationale retsforskrifter, som de udsteder 
på det område, der er omfattet af dette 
direktiv.

2. Medlemsstaterne meddeler omgående
Kommissionen teksten til de vigtigste 
nationale retsforskrifter, som de udsteder 
på det område, der er omfattet af dette 
direktiv.

Or. lt

Ændringsforslag 12
Juozas Imbrasas

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen teksten til de vigtigste 
nationale retsforskrifter, som de udsteder 
på det område, der er omfattet af dette 
direktiv.

2. Medlemsstaterne meddeler omgående
Kommissionen teksten til de vigtigste 
nationale retsforskrifter, som de udsteder 
på det område, der er omfattet af dette 
direktiv.

Or. lt


