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Muudatusettepanek 3
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
22. mai 2000. aasta direktiiviga 
2000/25/EÜ põllumajandus- ja 
metsatraktorite mootoritest paisatavate 
gaasiliste ja tahkete osakeste heitmete 
vastu võetavate meetmete kohta, millega 
muudetakse nõukogu direktiivi 
74/150/EMÜ, on kehtestatud 
põllumajandus- ja metsatraktorite 
mootorite tekitatavate heitmete piirmäärad. 
Praegu kehtib enamiku 
survesüütemootorite tüübikinnituse suhtes 
heitkoguste piirväärtuste IIIA etapp. 
Direktiiviga on ette nähtud üleminek 
rangematele IIIB etapi piirväärtustele ja 
selle jõustumine järk-järgult alates 1. 
jaanuarist 2010 nendele mootoritele 
tüübikinnituse andmise puhul ja 1. 
jaanuarist 2011 nende mootorite 
turulelaskmise puhul.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. cs

Muudatusettepanek 4
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Selleks, et vältida liidu õigusaktides 
selliste tehniliste nõuete kehtestamist, mida 
ei ole veel võimalik täita, ja et vältida 
olukorda, kus T2, C2 ja T4.1 kategooria 
traktoritele ei saa enam anda tüübikinnitust 
ega neid turule lasta või kasutusele võtta, 

(4) Selleks, et vältida liidu õigusaktides 
selliste tehniliste nõuete kehtestamist, mida 
ei ole veel võimalik täita, ja et vältida 
olukorda, kus T2, C2 ja T4.1 kategooria 
traktoritele ei saa enam anda tüübikinnitust 
ega neid turule lasta või kasutusele võtta, 



PE467.165v01-00 4/7 AM\870638ET.doc

ET

on vaja ette näha kolmeaastane
üleminekuperiood, mille jooksul 
kategooriatesse T2, C2 ja T4.1 liigitatud 
traktoritele võib veel anda tüübikinnituse ja 
neid turule lasta või kasutusele võtta.

on vaja ette näha viieaastane
üleminekuperiood, mille jooksul 
kategooriatesse T2, C2 ja T4.1 liigitatud 
traktoritele võib veel anda tüübikinnituse ja 
neid turule lasta või kasutusele võtta.

Or. lt

Muudatusettepanek 5
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Selleks, et vältida liidu õigusaktides 
selliste tehniliste nõuete kehtestamist, mida 
ei ole veel võimalik täita, ja et vältida 
olukorda, kus T2, C2 ja T4.1 kategooria 
traktoritele ei saa enam anda tüübikinnitust 
ega neid turule lasta või kasutusele võtta, 
on vaja ette näha kolmeaastane
üleminekuperiood, mille jooksul 
kategooriatesse T2, C2 ja T4.1 liigitatud 
traktoritele võib veel anda tüübikinnituse ja 
neid turule lasta või kasutusele võtta.

(4) Selleks, et vältida liidu õigusaktides 
selliste tehniliste nõuete kehtestamist, mida 
ei ole veel võimalik täita, ja et vältida 
olukorda, kus T2, C2 ja T4.1 kategooria 
traktoritele ei saa enam anda tüübikinnitust 
ega neid turule lasta või kasutusele võtta, 
on vaja ette näha viieaastane
üleminekuperiood, mille jooksul 
kategooriatesse T2, C2 ja T4.1 liigitatud 
traktoritele võib veel anda tüübikinnituse ja 
neid turule lasta või kasutusele võtta.

Or. lt

Muudatusettepanek 6
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Komisjon peaks igal aastal esitama 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande IV etapi nõuetele vastava 
tehnoloogia arendamisel tehtud 
edusammude kohta.
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Or. en

Muudatusettepanek 7
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1
Direktiiv 2000/25/EÜ
Artikkel 4 – lõige 9 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„9. Erandina lõike 2 punktidest d ja e ning 
lõikest 3 lükatakse lõike 2 punktides d ja e 
ning lõikes 3 kehtestatud kuupäevi 
direktiivi 2003/37/EÜ II lisa A peatüki 
punktis A.1 ja II lisa B peatüki 1. liite I osa 
punktis 1.1 määratletud T2, C2 ja T4.1 
kategooria traktorite puhul, millele on 
paigaldatud kategooriate L–R mootorid, 
edasi kolm aastat. Kuni kõnealuste 
kuupäevadeni kohaldatakse edasi 
käesoleva direktiivi IIIA etapi nõudeid.”

„9. Erandina lõike 2 punktidest d ja e ning 
lõikest 3 lükatakse lõike 2 punktides d ja e 
ning lõikes 3 kehtestatud kuupäevi 
direktiivi 2003/37/EÜ II lisa A peatüki 
punktis A.1 ja II lisa B peatüki 1. liite I osa 
punktis 1.1 määratletud T2, C2 ja T4.1 
kategooria traktorite puhul, millele on 
paigaldatud kategooriate L–R mootorid, 
edasi viis aastat. Kuni kõnealuste 
kuupäevadeni kohaldatakse edasi 
käesoleva direktiivi IIIA etapi nõudeid.”

Or. lt

Muudatusettepanek 8
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1
Direktiiv 2000/25/EÜ
Artikkel 4 – lõige 9 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„9. Erandina lõike 2 punktidest d ja e ning 
lõikest 3 lükatakse lõike 2 punktides d ja e 
ning lõikes 3 kehtestatud kuupäevi 
direktiivi 2003/37/EÜ II lisa A peatüki 
punktis A.1 ja II lisa B peatüki 1. liite I osa 
punktis 1.1 määratletud T2, C2 ja T4.1 
kategooria traktorite puhul, millele on 
paigaldatud kategooriate L–R mootorid, 
edasi kolm aastat. Kuni kõnealuste 

„9. Erandina lõike 2 punktidest d ja e ning 
lõikest 3 lükatakse lõike 2 punktides d ja e 
ning lõikes 3 kehtestatud kuupäevi 
direktiivi 2003/37/EÜ II lisa A peatüki 
punktis A.1 ja II lisa B peatüki 1. liite I osa 
punktis 1.1 määratletud T2, C2 ja T4.1 
kategooria traktorite puhul, millele on 
paigaldatud kategooriate L–R mootorid, 
edasi viis aastat. Kuni kõnealuste 
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kuupäevadeni kohaldatakse edasi 
käesoleva direktiivi IIIA etapi nõudeid.”

kuupäevadeni kohaldatakse edasi 
käesoleva direktiivi IIIA etapi nõudeid.”

Or. lt

Muudatusettepanek 9
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vastu käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja
haldusnormid ja avaldavad need hiljemalt 
[6 kuud miinus 1 päev pärast jõustumist].
Nad edastavad nimetatud normide teksti 
komisjonile.

Liikmesriigid võtavad vastu käesoleva 
direktiivi rakendamise tagamiseks
vajalikud õigusnormid ja avaldavad need 
hiljemalt [6 kuud miinus 1 päev pärast 
jõustumist]. Nad edastavad nimetatud 
normide teksti komisjonile.

Or. lt

Muudatusettepanek 10
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vastu käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja
haldusnormid ja avaldavad need hiljemalt 
[6 kuud miinus 1 päev pärast jõustumist].
Nad edastavad nimetatud normide teksti 
komisjonile.

Liikmesriigid võtavad vastu käesoleva 
direktiivi rakendamise tagamiseks
vajalikud õigusnormid ja avaldavad need 
hiljemalt [6 kuud miinus 1 päev pärast 
jõustumist]. Nad edastavad nimetatud 
normide teksti komisjonile.

Or. lt

Muudatusettepanek 11
Rolandas Paksas
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
käesoleva direktiiviga reguleeritavas 
valdkonnas nende poolt vastuvõetavate 
põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
viivitamata käesoleva direktiiviga 
reguleeritavas valdkonnas nende poolt 
vastuvõetavate põhiliste siseriiklike 
õigusnormide teksti.

Or. lt

Muudatusettepanek 12
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
käesoleva direktiiviga reguleeritavas 
valdkonnas nende poolt vastuvõetavate 
põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
viivitamata käesoleva direktiiviga 
reguleeritavas valdkonnas nende poolt 
vastuvõetavate põhiliste siseriiklike 
õigusnormide teksti.

Or. lt


