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Tarkistus 3
Pavel Poc

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Maatalous- ja metsätraktoreiden 
käyttövoimaksi tarkoitettujen moottoreiden 
kaasu- ja hiukkaspäästöjen vähentämiseksi 
toteutettavista toimenpiteistä ja neuvoston 
direktiivin 74/150/ETY muuttamisesta 
22 päivänä toukokuuta 2000 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2000/25/EY säännellään 
maatalous- ja metsätraktoreihin 
asennettujen moottorien 
pakokaasupäästöjä. Päästörajoja, joita tällä 
hetkellä sovelletaan useimpien 
puristussytytteisten moottorien 
tyyppihyväksyntään, nimitetään vaiheeksi 
III A. Direktiivissä säädetään, että kyseiset 
raja-arvot korvataan tiukemmilla vaiheen 
III B raja-arvoilla, jotka tulevat vaiheittain 
voimaan asianomaisten moottorien 
tyyppihyväksynnän osalta 1 päivästä 
tammikuuta 2010 ja markkinoille 
saattamisen osalta 1 päivästä tammikuuta 
2011.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. cs

Tarkistus 4
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Jotta unionin lainsäädännössä ei 
asetettaisi teknisiä vaatimuksia, joita ei 
voida vielä täyttää, ja jotta vältetään 

(4) Jotta unionin lainsäädännössä ei 
asetettaisi teknisiä vaatimuksia, joita ei 
voida vielä täyttää, ja jotta vältetään 
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tilanne, jossa T2-, C2- ja T4.1-luokkien 
traktoreita ei voitaisi enää tyyppihyväksyä 
ja saattaa markkinoille tai ottaa käyttöön, 
on välttämätöntä säätää kolmen vuoden 
siirtymäaika, jonka kuluessa T2-, C2- ja 
T4.1-luokkiin kuuluvia traktoreita voidaan 
edelleen tyyppihyväksyä ja saattaa 
markkinoille tai ottaa käyttöön.

tilanne, jossa T2-, C2- ja T4.1-luokkien 
traktoreita ei voitaisi enää tyyppihyväksyä 
ja saattaa markkinoille tai ottaa käyttöön, 
on välttämätöntä säätää viiden vuoden 
siirtymäaika, jonka kuluessa T2-, C2- ja 
T4.1-luokkiin kuuluvia traktoreita voidaan 
edelleen tyyppihyväksyä ja saattaa 
markkinoille tai ottaa käyttöön.

Or. lt

Tarkistus 5
Juozas Imbrasas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Jotta unionin lainsäädännössä ei 
asetettaisi teknisiä vaatimuksia, joita ei 
voida vielä täyttää, ja jotta vältetään 
tilanne, jossa T2-, C2- ja T4.1-luokkien 
traktoreita ei voitaisi enää tyyppihyväksyä 
ja saattaa markkinoille tai ottaa käyttöön, 
on välttämätöntä säätää kolmen vuoden 
siirtymäaika, jonka kuluessa T2-, C2- ja 
T4.1-luokkiin kuuluvia traktoreita voidaan 
edelleen tyyppihyväksyä ja saattaa 
markkinoille tai ottaa käyttöön.

(4) Jotta unionin lainsäädännössä ei 
asetettaisi teknisiä vaatimuksia, joita ei 
voida vielä täyttää, ja jotta vältetään 
tilanne, jossa T2-, C2- ja T4.1-luokkien 
traktoreita ei voitaisi enää tyyppihyväksyä 
ja saattaa markkinoille tai ottaa käyttöön, 
on välttämätöntä säätää viiden vuoden 
siirtymäaika, jonka kuluessa T2-, C2- ja 
T4.1-luokkiin kuuluvia traktoreita voidaan 
edelleen tyyppihyväksyä ja saattaa 
markkinoille tai ottaa käyttöön.

Or. lt

Tarkistus 6
Pavel Poc

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Komission olisi annettava vuosittain 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomus saavutetusta edistymisestä 
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vaiheen IV teknologian kanssa 
yhteensopivien teknisten sovellusten 
kehittämisessä.

Or. en

Tarkistus 7
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2000/25/EY
4 artikla – 9 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

"9. Edellä 2 kohdan d ja e alakohdasta ja 
3 kohdasta poiketen lykätään 2 kohdan d ja 
e kohdassa asetettuja päivämääriä 
direktiivin 2003/37/EY liitteessä II olevan 
A luvun A.1 kohdassa ja liitteessä II olevan 
B luvun lisäyksessä 1 olevan I osan 
1.1 kohdassa määriteltyjen ja luokkien L–R 
moottorilla varustettujen T2-, C2- ja 
T4.1-luokkien traktoreiden osalta kolmella
vuodella. Tämän direktiivin vaiheen III A 
vaatimuksia sovelletaan edelleen kyseisiin 
päivämääriin asti."

"9. Edellä 2 kohdan d ja e alakohdasta ja 
3 kohdasta poiketen lykätään 2 kohdan d ja 
e kohdassa asetettuja päivämääriä 
direktiivin 2003/37/EY liitteessä II olevan 
A luvun A.1 kohdassa ja liitteessä II olevan 
B luvun lisäyksessä 1 olevan I osan 
1.1 kohdassa määriteltyjen ja luokkien L–R 
moottorilla varustettujen T2-, C2- ja 
T4.1-luokkien traktoreiden osalta viidellä
vuodella. Tämän direktiivin vaiheen III A 
vaatimuksia sovelletaan edelleen kyseisiin 
päivämääriin asti."

Or. lt

Tarkistus 8
Juozas Imbrasas

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2000/25/EY
4 artikla – 9 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

"9. Edellä 2 kohdan d ja e alakohdasta ja 
3 kohdasta poiketen lykätään 2 kohdan d ja 
e kohdassa asetettuja päivämääriä 

"9. Edellä 2 kohdan d ja e alakohdasta ja 
3 kohdasta poiketen lykätään 2 kohdan d ja 
e kohdassa asetettuja päivämääriä 
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direktiivin 2003/37/EY liitteessä II olevan 
A luvun A.1 kohdassa ja liitteessä II olevan 
B luvun lisäyksessä 1 olevan I osan 
1.1 kohdassa määriteltyjen ja luokkien L–R 
moottorilla varustettujen T2-, C2- ja 
T4.1-luokkien traktoreiden osalta kolmella
vuodella. Tämän direktiivin vaiheen III A 
vaatimuksia sovelletaan edelleen kyseisiin 
päivämääriin asti."

direktiivin 2003/37/EY liitteessä II olevan 
A luvun A.1 kohdassa ja liitteessä II olevan 
B luvun lisäyksessä 1 olevan I osan 
1.1 kohdassa määriteltyjen ja luokkien L–R 
moottorilla varustettujen T2-, C2- ja 
T4.1-luokkien traktoreiden osalta viidellä
vuodella. Tämän direktiivin vaiheen III A 
vaatimuksia sovelletaan edelleen kyseisiin 
päivämääriin asti."

Or. lt

Tarkistus 9
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava 
tämän direktiivin noudattamisen
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset viimeistään [kuuden 
kuukauden miinus yhden päivän kuluttua 
voimaantulosta]. Niiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle kirjallisina nämä 
säännökset.

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava 
tämän direktiivin täytäntöönpanon 
edellyttämät lait viimeistään [kuuden 
kuukauden miinus yhden päivän kuluttua 
voimaantulosta]. Niiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle kirjallisina nämä 
säännökset.

Or. lt

Tarkistus 10
Juozas Imbrasas

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava 
tämän direktiivin noudattamisen
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset viimeistään [kuuden 
kuukauden miinus yhden päivän kuluttua 

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava 
tämän direktiivin täytäntöönpanon 
edellyttämät lait viimeistään [kuuden 
kuukauden miinus yhden päivän kuluttua 
voimaantulosta]. Niiden on viipymättä 
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voimaantulosta]. Niiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle kirjallisina nämä 
säännökset.

toimitettava komissiolle kirjallisina nämä 
säännökset.

Or. lt

Tarkistus 11
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä 
direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä 
antamansa keskeiset kansalliset säännökset 
kirjallisina komissiolle.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
viipymättä tässä direktiivissä tarkoitetuista 
kysymyksistä antamansa keskeiset 
kansalliset säännökset kirjallisina 
komissiolle.

Or. lt

Tarkistus 12
Juozas Imbrasas

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä 
direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä 
antamansa keskeiset kansalliset säännökset 
kirjallisina komissiolle.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
viipymättä tässä direktiivissä tarkoitetuista 
kysymyksistä antamansa keskeiset 
kansalliset säännökset kirjallisina 
komissiolle.

Or. lt


