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Pakeitimas 3
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2000 m. gegužės 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2000/25/EB dėl veiksmų, kurių būtina 
imtis dėl variklių, skirtų žemės ūkio ar 
miškų ūkio traktoriams, išmetamų dujinių 
teršalų ir kietųjų dalelių, iš dalies 
keičiančioje Tarybos direktyvą 
74/150/EEB, reglamentuojamas žemės 
ūkio ir miškų ūkio traktoriuose sumontuotų 
variklių išmetamų teršalų kiekis. Dabar 
galiojantis išmetamų teršalų kiekio ribinių 
verčių, taikomų tvirtinant daugumos 
slėginio uždegimo variklių tipą, etapas yra 
laikomas IIIA etapu. Direktyvoje nustatyta, 
kad minėtas ribines vertes keis griežtesnės 
IIIB etapo ribinės vertės ir įsigalios 
palaipsniui – nuo 2010 m. sausio 1 d. 
suteikiant tipo patvirtinimą, nuo 2011 m. 
sausio 1 d. – minėtus variklius teikiant 
rinkai.

(Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.)

Or. cs

Pakeitimas 4
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Siekiant išvengti padėties, kai Sąjungos 
teisės aktuose nustatomi techniniai 
reikalavimai, kurių neįmanoma laikytis, ir 
kai nebegalima tvirtinti T2, C2 ir T4.1 
kategorijų traktorių tipo, tiekti juos rinkai 
arba pradėti eksploatuoti, būtina numatyti 

(4) Siekiant išvengti padėties, kai Sąjungos 
teisės aktuose nustatomi techniniai 
reikalavimai, kurių neįmanoma laikytis, ir 
kai nebegalima tvirtinti T2, C2 ir T4.1 
kategorijų traktorių tipo, tiekti juos rinkai 
arba pradėti eksploatuoti, būtina numatyti 
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trejų metų pereinamąjį laikotarpį, per kurį 
būtų galima ir toliau tvirtinti T2, C2 ir T4.1 
kategorijų traktorių tipą, tiekti juos rinkai 
arba pradėti eksploatuoti.

penkerių metų pereinamąjį laikotarpį, per 
kurį būtų galima ir toliau tvirtinti T2, C2 ir 
T4.1 kategorijų traktorių tipą, tiekti juos 
rinkai arba pradėti eksploatuoti.

Or. lt

Pakeitimas 5
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Siekiant išvengti padėties, kai Sąjungos 
teisės aktuose nustatomi techniniai 
reikalavimai, kurių neįmanoma laikytis, ir 
kai nebegalima tvirtinti T2, C2 ir T4.1 
kategorijų traktorių tipo, tiekti juos rinkai 
arba pradėti eksploatuoti, būtina numatyti 
trejų metų pereinamąjį laikotarpį, per kurį 
būtų galima ir toliau tvirtinti T2, C2 ir T4.1 
kategorijų traktorių tipą, tiekti juos rinkai 
arba pradėti eksploatuoti.

(4) Siekiant išvengti padėties, kai Sąjungos 
teisės aktuose nustatomi techniniai 
reikalavimai, kurių neįmanoma laikytis, ir 
kai nebegalima tvirtinti T2, C2 ir T4.1 
kategorijų traktorių tipo, tiekti juos rinkai 
arba pradėti eksploatuoti, būtina numatyti 
penkerių metų pereinamąjį laikotarpį, per 
kurį būtų galima ir toliau tvirtinti T2, C2 ir 
T4.1 kategorijų traktorių tipą, tiekti juos 
rinkai arba pradėti eksploatuoti.

Or. lt

Pakeitimas 6
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Komisija kasmet Europos 
Parlamentui ir Tarybai turėtų pateikti 
ataskaitą apie IV etapo reikalavimus 
atitinkančių technologijų kūrimo 
pažangą.

Or. en
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Pakeitimas 7
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2000/25/EB
4 straipsnio 9 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

"9. Nukrypstant nuo 2 dalies d ir e punktų 
ir nuo 3 dalies, 2 dalies d ir e punktuose bei 
3 dalyje T2, C2 ir T4.1 kategorijų 
traktoriams, kurie nurodyti Direktyvos 
2003/37/EB II priedo A skyriaus A.1 
punkte ir II priedo B skyriaus 1 priedėlio I 
dalies 1.1 punkte ir kuriuose sumontuoti L–
R kategorijų varikliai, nustatytos datos 
atidedamos trims metams. Iki šių atidėtų 
datų toliau taikomi šioje direktyvoje 
nustatyti IIIA etapo reikalavimai. "

"9. Nukrypstant nuo 2 dalies d ir e punktų 
ir nuo 3 dalies, 2 dalies d ir e punktuose bei 
3 dalyje T2, C2 ir T4.1 kategorijų 
traktoriams, kurie nurodyti Direktyvos 
2003/37/EB II priedo A skyriaus A.1 
punkte ir II priedo B skyriaus 1 priedėlio I 
dalies 1.1 punkte ir kuriuose sumontuoti L–
R kategorijų varikliai, nustatytos datos 
atidedamos penkeriems metams. Iki šių 
atidėtų datų toliau taikomi šioje direktyvoje 
nustatyti IIIA etapo reikalavimai. "

Or. lt

Pakeitimas 8
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2000/25/EB
4 straipsnio 9 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

"9. Nukrypstant nuo 2 dalies d ir e punktų 
ir nuo 3 dalies, 2 dalies d ir e punktuose bei 
3 dalyje T2, C2 ir T4.1 kategorijų 
traktoriams, kurie nurodyti Direktyvos 
2003/37/EB II priedo A skyriaus A.1 
punkte ir II priedo B skyriaus 1 priedėlio I 
dalies 1.1 punkte ir kuriuose sumontuoti L–
R kategorijų varikliai, nustatytos datos 
atidedamos trims metams. Iki šių atidėtų 
datų toliau taikomi šioje direktyvoje 

"9. Nukrypstant nuo 2 dalies d ir e punktų 
ir nuo 3 dalies, 2 dalies d ir e punktuose bei 
3 dalyje T2, C2 ir T4.1 kategorijų 
traktoriams, kurie nurodyti Direktyvos 
2003/37/EB II priedo A skyriaus A.1 
punkte ir II priedo B skyriaus 1 priedėlio I 
dalies 1.1 punkte ir kuriuose sumontuoti L–
R kategorijų varikliai, nustatytos datos 
atidedamos penkeriems metams. Iki šių 
atidėtų datų toliau taikomi šioje direktyvoje 
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nustatyti IIIA etapo reikalavimai. " nustatyti IIIA etapo reikalavimai. "

Or. lt

Pakeitimas 9
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės ne vėliau kaip [6 mėnesiai 
be 1 dienos nuo įsigaliojimo] priima ir 
paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, 
būtinus, kad būtų laikomasi šios 
direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės ne vėliau kaip [6 mėnesiai 
be 1 dienos nuo įsigaliojimo] priima ir 
paskelbia atitinkamus teisės aktus, 
užtikrinančius šios direktyvos
įgyvendinimą. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Or. lt

Pakeitimas 10
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės ne vėliau kaip [6 mėnesiai 
be 1 dienos nuo įsigaliojimo] priima ir 
paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, 
būtinus, kad būtų laikomasi šios 
direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės ne vėliau kaip [6 mėnesiai 
be 1 dienos nuo įsigaliojimo] priima ir 
paskelbia atitinkamus teisės aktus, 
užtikrinančius šios direktyvos
įgyvendinimą. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Or. lt

Pakeitimas 11
Rolandas Paksas
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios 
direktyvos taikymo srityje priimtų 
nacionalinių teisės aktų pagrindinių 
nuostatų tekstus.

2. Valstybės narės nedelsdamos pateikia 
Komisijai šios direktyvos taikymo srityje 
priimtų nacionalinių teisės aktų pagrindinių 
nuostatų tekstus.

Or. lt

Pakeitimas 12
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios 
direktyvos taikymo srityje priimtų 
nacionalinių teisės aktų pagrindinių 
nuostatų tekstus.

2. Valstybės narės nedelsdamos pateikia 
Komisijai šios direktyvos taikymo srityje 
priimtų nacionalinių teisės aktų pagrindinių 
nuostatų tekstus.

Or. lt


