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Τροπολογία 3
Pavel Poc

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η οδηγία 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
22ας Μαΐου 2000, σχετικά με τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών 
ρυπογόνων αερίων και σωματιδίων από 
κινητήρες προοριζόμενους για την πρόωση 
γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, και για 
την τροποποίηση της οδηγίας 74/150/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου ρυθμίζει τις εκπομπές 
καυσαερίων από κινητήρες που είναι 
εγκατεστημένοι σε γεωργικούς και 
δασικούς ελκυστήρες. Το στάδιο ορίων 
εκπομπών που εφαρμόζεται σήμερα για 
την έγκριση τύπου για την πλειονότητα 
των κινητήρων ανάφλεξης με συμπίεση 
αναφέρεται ως φάση ΙΙΙΑ. Η οδηγία 
προβλέπει ότι τα εν λόγω όρια θα 
αντικατασταθούν από τα αυστηρότερα 
όρια της φάσης ΙΙΙΒ, που αρχίζουν να 
ισχύουν σταδιακά από την 1η Ιανουαρίου 
2010 όσον αφορά την έγκριση τύπου και 
από την 1η Ιανουαρίου 2011 όσον αφορά 
τη διάθεση στην αγορά των εν λόγω 
κινητήρων.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)
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Τροπολογία 4
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Συνεπώς, για να προληφθεί το 
ενδεχόμενο η ενωσιακή νομοθεσία να 

(4) Συνεπώς, για να προληφθεί το 
ενδεχόμενο η ενωσιακή νομοθεσία να 
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ορίζει τεχνικές απαιτήσεις που δεν 
μπορούν να τηρηθούν, καθώς και για να 
προληφθεί το ενδεχόμενο να μην μπορούν 
να λαμβάνουν πλέον έγκριση τύπου και να 
διατίθενται στην αγορά ή να τίθενται σε 
λειτουργία ελκυστήρες των κατηγοριών 
T2, C2 και T4.1, είναι αναγκαίο να 
προβλεφθεί μεταβατική περίοδος τριών
ετών, εντός των οποίων ελκυστήρες που 
ταξινομούνται στις κατηγορίες T2, C2 και 
T4.1 μπορούν να εξακολουθούν να 
λαμβάνουν έγκριση τύπου και να 
διατίθενται στην αγορά ή να τίθενται σε 
λειτουργία.

ορίζει τεχνικές απαιτήσεις που δεν 
μπορούν να τηρηθούν, καθώς και για να 
προληφθεί το ενδεχόμενο να μην μπορούν 
να λαμβάνουν πλέον έγκριση τύπου και να 
διατίθενται στην αγορά ή να τίθενται σε 
λειτουργία ελκυστήρες των κατηγοριών 
T2, C2 και T4.1, είναι αναγκαίο να 
προβλεφθεί μεταβατική περίοδος πέντε
ετών, εντός των οποίων ελκυστήρες που 
ταξινομούνται στις κατηγορίες T2, C2 και 
T4.1 μπορούν να εξακολουθούν να 
λαμβάνουν έγκριση τύπου και να 
διατίθενται στην αγορά ή να τίθενται σε 
λειτουργία.
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Τροπολογία 5
Juozas Imbrasas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Συνεπώς, για να προληφθεί το 
ενδεχόμενο η ενωσιακή νομοθεσία να 
ορίζει τεχνικές απαιτήσεις που δεν 
μπορούν να τηρηθούν, καθώς και για να 
προληφθεί το ενδεχόμενο να μην μπορούν 
να λαμβάνουν πλέον έγκριση τύπου και να 
διατίθενται στην αγορά ή να τίθενται σε 
λειτουργία ελκυστήρες των κατηγοριών 
T2, C2 και T4.1,  είναι αναγκαίο να 
προβλεφθεί μεταβατική περίοδος τριών
ετών, εντός των οποίων ελκυστήρες που 
ταξινομούνται στις κατηγορίες T2, C2 και 
T4.1 μπορούν να εξακολουθούν να 
λαμβάνουν έγκριση τύπου και να 
διατίθενται στην αγορά ή να τίθενται σε 
λειτουργία.

(4) Συνεπώς, για να προληφθεί το 
ενδεχόμενο η ενωσιακή νομοθεσία να 
ορίζει τεχνικές απαιτήσεις που δεν 
μπορούν να τηρηθούν, καθώς και για να 
προληφθεί το ενδεχόμενο να μην μπορούν 
να λαμβάνουν πλέον έγκριση τύπου και να 
διατίθενται στην αγορά ή να τίθενται σε 
λειτουργία ελκυστήρες των κατηγοριών 
T2, C2 και T4.1,  είναι αναγκαίο να 
προβλεφθεί μεταβατική περίοδος πέντε
ετών, εντός των οποίων ελκυστήρες που 
ταξινομούνται στις κατηγορίες T2, C2 και 
T4.1 μπορούν να εξακολουθούν να 
λαμβάνουν έγκριση τύπου και να 
διατίθενται στην αγορά ή να τίθενται σε 
λειτουργία.
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Τροπολογία 6
Pavel Poc

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Η Επιτροπή υποβάλλει σε ετήσια
βάση έκθεση στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με
την πρόοδο στην ανάπτυξη τεχνικών
λύσεων προκειμένου να υπάρξει 
συμμόρφωση με την τεχνολογία σταδίου
IV.

Or. en

Τροπολογία 7
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2000/25/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 9 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"9. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
2 στοιχεία δ) και ε) και την παράγραφο 3, 
για ελκυστήρες των κατηγοριών T2, C2 
και T4.1, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ 
κεφάλαιο Α σημείο Α.1 και στο 
παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο Β προσάρτημα 1 
μέρος Ι σημείο 1.1 της οδηγίας 
2003/37/ΕΚ εξοπλισμένους με κινητήρες 
των κατηγοριών L έως R, οι ημερομηνίες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 
στοιχεία δ) και ε) και στην παράγραφο 3 
αναβάλλονται για τρία έτη. Έως τις 
ημερομηνίες αυτές, εξακολουθούν να 
ισχύουν οι απαιτήσεις της φάσης IIIA της 
παρούσας οδηγίας.» "

"9. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
2 στοιχεία δ) και ε) και την παράγραφο 3, 
για ελκυστήρες των κατηγοριών T2, C2 
και T4.1, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ 
κεφάλαιο Α σημείο Α.1 και στο 
παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο Β προσάρτημα 1 
μέρος Ι σημείο 1.1 της οδηγίας 
2003/37/ΕΚ εξοπλισμένους με κινητήρες 
των κατηγοριών L έως R, οι ημερομηνίες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 
στοιχεία δ) και ε) και στην παράγραφο 3 
αναβάλλονται για πέντε έτη. Έως τις 
ημερομηνίες αυτές, εξακολουθούν να 
ισχύουν οι απαιτήσεις της φάσης IIIA της 
παρούσας οδηγίας.» "

Or. lt
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Τροπολογία 8
Juozas Imbrasas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2000/25/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 9 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"9. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
2 στοιχεία δ) και ε) και την παράγραφο 3, 
για ελκυστήρες των κατηγοριών T2, C2 
και T4.1, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ 
κεφάλαιο Α σημείο Α.1 και στο 
παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο Β προσάρτημα 1 
μέρος Ι σημείο 1.1 της οδηγίας 
2003/37/ΕΚ εξοπλισμένους με κινητήρες 
των κατηγοριών L έως R, οι ημερομηνίες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 
στοιχεία δ) και ε) και στην παράγραφο 3 
αναβάλλονται για τρία έτη. Έως τις 
ημερομηνίες αυτές, εξακολουθούν να 
ισχύουν οι απαιτήσεις της φάσης IIIA της 
παρούσας οδηγίας.» "

"9. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
2 στοιχεία δ) και ε) και την παράγραφο 3, 
για ελκυστήρες των κατηγοριών T2, C2 
και T4.1, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ 
κεφάλαιο Α σημείο Α.1 και στο 
παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο Β προσάρτημα 1 
μέρος Ι σημείο 1.1 της οδηγίας 
2003/37/ΕΚ εξοπλισμένους με κινητήρες 
των κατηγοριών L έως R, οι ημερομηνίες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 
στοιχεία δ) και ε) και στην παράγραφο 3 
αναβάλλονται για πέντε έτη. Έως τις 
ημερομηνίες αυτές, εξακολουθούν να 
ισχύουν οι απαιτήσεις της φάσης IIIA της 
παρούσας οδηγίας.» "
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Τροπολογία 9
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, πριν από [6 μήνες μείον 1 
ημέρα από την έναρξη ισχύος της οδηγίας] 
το αργότερο, τις αναγκαίες νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για 
να συμμορφωθούν με την παρούσα 
οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, πριν από [6 μήνες μείον 1 
ημέρα από την έναρξη ισχύος της οδηγίας] 
το αργότερο, τις αναγκαίες νομοθετικές, 
διατάξεις για την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας. Ανακοινώνουν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων.
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διατάξεων.
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Τροπολογία 10
Juozas Imbrasas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, πριν από [6 μήνες μείον 1 
ημέρα από την έναρξη ισχύος της οδηγίας] 
το αργότερο, τις αναγκαίες νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για 
να συμμορφωθούν με την παρούσα 
οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, πριν από [6 μήνες μείον 1 
ημέρα από την έναρξη ισχύος της οδηγίας] 
το αργότερο, τις αναγκαίες νομοθετικές, 
διατάξεις για την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας. Ανακοινώνουν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων.
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Τροπολογία 11
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην 
Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών 
διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες 
θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από 
την παρούσα οδηγία.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν αμέσως
στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών 
διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες 
θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από 
την παρούσα οδηγία.
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Τροπολογία 12
Juozas Imbrasas
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην 
Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών 
διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες 
θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από 
την παρούσα οδηγία.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν αμέσως 
στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών 
διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες 
θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από 
την παρούσα οδηγία.
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