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Módosítás 3
Pavel Poc

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági vagy erdészeti 
traktorok hajtására szánt motorok gáz- és 
szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-
kibocsátása elleni intézkedésről, valamint a 
74/150/EGK tanácsi irányelv 
módosításáról szóló, 2000. május 22-i 
2000/25/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv a mezőgazdasági és erdészeti 
traktorokba épített motorok megengedett 
legnagyobb kipufogógáz-kibocsátását 
szabályozza. A kompressziós gyújtású 
motorok többségének típusjóváhagyásakor 
alkalmazandó kibocsátási határértékek 
jelenlegi szakasza a III. A. szakasz. Az 
irányelv úgy rendelkezik, hogy ezeket a 
határértékeket az említett motorok 
típusjóváhagyása tekintetében 2010. január 
1-jétől, forgalomba hozataluk tekintetében 
pedig 2011. január 1-jétől fokozatosan a 
szigorúbb III. B. szakasz határértékei 
váltják fel.

(a módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti)

Or. cs

Módosítás 4
Rolandas Paksas

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Annak érdekében, hogy az uniós 
jogszabályok ne írjanak elő olyan műszaki 
követelményeket, amelyeket egyelőre nem 
lehet teljesíteni, valamint azért, hogy a T2, 
C2 és T4.1 kategóriájú traktorok 

(4) Annak érdekében, hogy az uniós 
jogszabályok ne írjanak elő olyan műszaki 
követelményeket, amelyeket egyelőre nem 
lehet teljesíteni, valamint azért, hogy a T2, 
C2 és T4.1 kategóriájú traktorok 
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típusjóváhagyása, forgalomba hozatala 
vagy forgalomba helyezése továbbra is 
lehetséges legyen, hároméves átmeneti 
időszakot kell elrendelni, amely alatt a T2, 
C2 és T4.1 kategóriájú traktorok típusát 
jóvá lehet hagyni, forgalomba lehet hozni, 
illetve forgalomba lehet helyezni.

típusjóváhagyása, forgalomba hozatala 
vagy forgalomba helyezése továbbra is 
lehetséges legyen, ötéves átmeneti 
időszakot kell elrendelni, amely alatt a T2, 
C2 és T4.1 kategóriájú traktorok típusát 
jóvá lehet hagyni, forgalomba lehet hozni, 
illetve forgalomba lehet helyezni.

Or. lt

Módosítás 5
Juozas Imbrasas

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Annak érdekében, hogy az uniós 
jogszabályok ne írjanak elő olyan műszaki 
követelményeket, amelyeket egyelőre nem 
lehet teljesíteni, valamint azért, hogy a T2, 
C2 és T4.1 kategóriájú traktorok 
típusjóváhagyása, forgalomba hozatala 
vagy forgalomba helyezése továbbra is 
lehetséges legyen, hároméves átmeneti 
időszakot kell elrendelni, amely alatt a T2, 
C2 és T4.1 kategóriájú traktorok típusát 
jóvá lehet hagyni, forgalomba lehet hozni, 
illetve forgalomba lehet helyezni.

(4) Annak érdekében, hogy az uniós 
jogszabályok ne írjanak elő olyan műszaki 
követelményeket, amelyeket egyelőre nem 
lehet teljesíteni, valamint azért, hogy a T2, 
C2 és T4.1 kategóriájú traktorok 
típusjóváhagyása, forgalomba hozatala 
vagy forgalomba helyezése továbbra is 
lehetséges legyen, ötéves átmeneti 
időszakot kell elrendelni, amely alatt a T2, 
C2 és T4.1 kategóriájú traktorok típusát 
jóvá lehet hagyni, forgalomba lehet hozni, 
illetve forgalomba lehet helyezni.

Or. lt

Módosítás 6
Pavel Poc

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság minden évben jelentést 
tesz az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a IV. szakasznak megfelelő 
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technológiához szükséges műszaki 
megoldások kifejlesztése terén történt 
haladásról.

Or. en

Módosítás 7
Rolandas Paksas

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
2000/25/EK irányelv
4 cikk – 9 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(9) A (2) bekezdés d) és e) pontjától, 
valamint a (3) bekezdéstől eltérve az L–R 
kategóriájú motorokkal felszerelt, a 
2003/37/EK irányelv II. melléklete A. 
fejezetének A.1. pontjában, valamint II. 
melléklete B. fejezete 1. függeléke I. 
részének 1.1. pontjában meghatározott T2, 
C2 és T4.1 kategóriájú traktorok 
tekintetében a (2) bekezdés d) és e) 
pontjában, valamint a (3) bekezdésben 
meghatározott időpontokat három évvel el 
kell halasztani. Az említett időpontokig 
továbbra is az ezen irányelv III. A. 
szakaszára vonatkozó követelményeket 
kell alkalmazni.”

„(9) A (2) bekezdés d) és e) pontjától, 
valamint a (3) bekezdéstől eltérve az L–R 
kategóriájú motorokkal felszerelt, a 
2003/37/EK irányelv II. melléklete A. 
fejezetének A.1. pontjában, valamint II. 
melléklete B. fejezete 1. függeléke I. 
részének 1.1. pontjában meghatározott T2, 
C2 és T4.1 kategóriájú traktorok 
tekintetében a (2) bekezdés d) és e) 
pontjában, valamint a (3) bekezdésben 
meghatározott időpontokat öt évvel el kell 
halasztani. Az említett időpontokig 
továbbra is az ezen irányelv III. A. 
szakaszára vonatkozó követelményeket 
kell alkalmazni.”

Or. lt

Módosítás 8
Juozas Imbrasas

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
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2000/25/EK irányelv
4 cikk – 9 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(9) A (2) bekezdés d) és e) pontjától, 
valamint a (3) bekezdéstől eltérve az L–R 
kategóriájú motorokkal felszerelt, a 
2003/37/EK irányelv II. melléklete A. 
fejezetének A.1. pontjában, valamint II. 
melléklete B. fejezete 1. függeléke I. 
részének 1.1. pontjában meghatározott T2, 
C2 és T4.1 kategóriájú traktorok 
tekintetében a (2) bekezdés d) és e) 
pontjában, valamint a (3) bekezdésben 
meghatározott időpontokat három évvel el 
kell halasztani. Az említett időpontokig 
továbbra is az ezen irányelv III. A. 
szakaszára vonatkozó követelményeket 
kell alkalmazni.”

„(9) A (2) bekezdés d) és e) pontjától, 
valamint a (3) bekezdéstől eltérve az L–R 
kategóriájú motorokkal felszerelt, a 
2003/37/EK irányelv II. melléklete A. 
fejezetének A.1. pontjában, valamint II. 
melléklete B. fejezete 1. függeléke I. 
részének 1.1. pontjában meghatározott T2, 
C2 és T4.1 kategóriájú traktorok 
tekintetében a (2) bekezdés d) és e) 
pontjában, valamint a (3) bekezdésben 
meghatározott időpontokat öt évvel el kell 
halasztani. Az említett időpontokig 
továbbra is az ezen irányelv III. A. 
szakaszára vonatkozó követelményeket 
kell alkalmazni.”

Or. lt

Módosítás 9
Rolandas Paksas

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok legkésőbb [a hatálybalépést 6 
hónappal követő időpont előtt egy nappal]-
ig elfogadják és kihirdetik azokat a
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
megfeleljenek. E rendelkezések szövegét 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

A tagállamok legkésőbb [a hatálybalépést 6 
hónappal követő időpont előtt egy nappal]-
ig elfogadják és kihirdetik azokat a
törvényeket, amelyek révén biztosítható 
ezen irányelv végrehajtása. E 
rendelkezések szövegét haladéktalanul 
megküldik a Bizottságnak.

Or. lt

Módosítás 10
Juozas Imbrasas
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok legkésőbb [a hatálybalépést 6 
hónappal követő időpont előtt egy nappal]-
ig elfogadják és kihirdetik azokat a
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
megfeleljenek. E rendelkezések szövegét 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

A tagállamok legkésőbb [a hatálybalépést 6 
hónappal követő időpont előtt egy nappal]-
ig elfogadják és kihirdetik azokat a
törvényeket, amelyek révén biztosítható 
ezen irányelv végrehajtása. E 
rendelkezések szövegét haladéktalanul 
megküldik a Bizottságnak.

Or. lt

Módosítás 11
Rolandas Paksas

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok megküldik a 
Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb 
rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az 
irányelv tárgykörében fogadnak el.

(2) A tagállamok haladéktalanul
megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk 
azon főbb rendelkezéseinek szövegét, 
amelyeket az irányelv tárgykörében 
fogadnak el.

Or. lt

Módosítás 12
Juozas Imbrasas

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok megküldik a 
Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb 
rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az 
irányelv tárgykörében fogadnak el.

(2) A tagállamok haladéktalanul
megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk 
azon főbb rendelkezéseinek szövegét, 
amelyeket az irányelv tárgykörében 
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fogadnak el.

Or. lt


