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Grozījums Nr. 3
Pavel Poc

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 22. maija Direktīva 
2000/25/EK, ar kuru paredz darbības, kas 
veicamas, lai samazinātu gāzveida un cieto 
daļiņu piesārņojumu emisiju no dzinējiem, 
kas paredzēti lauksaimniecības vai 
mežsaimniecības traktoriem, un ar kuru 
groza Padomes Direktīvu 74/150/EEK, 
reglamentē izplūdes gāzu emisiju no 
dzinējiem, kas uzstādīti lauksaimniecības 
un mežsaimniecības traktoros. Emisijas 
robežvērtību posmu, ko pašlaik piemēro 
vairuma kompresijaizdedzes dzinēju tipa 
apstiprināšanā, dēvē par III A posmu. 
Direktīvā paredzēts, ka minētās 
robežvērtības aizstās ar stingrākām 
III B posma robežvērtībām, kas attiecībā uz 
minēto dzinēju tipa apstiprinājumu stāsies 
spēkā pakāpeniski no 2010. gada 1. janvāra 
un attiecībā uz to laišanu tirgū — no 
2011. gada 1. janvāra.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. cs

Grozījums Nr. 4
Rolandas Paksas

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai novērstu tādu tehnisko prasību 
paredzēšanu Savienības tiesību aktos, ko 
vēl nevar izpildīt, un to, ka T2, C2 un 
T4.1 kategorijas traktoriem vairs nevar 
veikt tipa apstiprinājumu un tos vairs nevar 

(4) Lai novērstu tādu tehnisko prasību 
paredzēšanu Savienības tiesību aktos, ko 
vēl nevar izpildīt, un to, ka T2, C2 un 
T4.1 kategorijas traktoriem vairs nevar 
veikt tipa apstiprinājumu un tos vairs nevar 
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laist tirgū vai ekspluatācijā, ir jāparedz trīs 
gadu pārejas periods, kura laikā T2, C2 un 
T4.1 kategorijas traktoriem joprojām var 
veikt tipa apstiprinājumu un tos var laist 
tirgū vai ekspluatācijā.

laist tirgū vai ekspluatācijā, ir jāparedz 
piecu gadu pārejas periods, kura laikā T2, 
C2 un T4.1 kategorijas traktoriem joprojām 
var veikt tipa apstiprinājumu un tos var 
laist tirgū vai ekspluatācijā.

Or. lt

Grozījums Nr. 5
Juozas Imbrasas

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai novērstu tādu tehnisko prasību 
paredzēšanu Savienības tiesību aktos, ko 
vēl nevar izpildīt, un to, ka T2, C2 un 
T4.1 kategorijas traktoriem vairs nevar 
veikt tipa apstiprinājumu un tos vairs nevar 
laist tirgū vai ekspluatācijā, ir jāparedz trīs 
gadu pārejas periods, kura laikā T2, C2 un 
T4.1 kategorijas traktoriem joprojām var 
veikt tipa apstiprinājumu un tos var laist 
tirgū vai ekspluatācijā.

(4) Lai novērstu tādu tehnisko prasību 
paredzēšanu Savienības tiesību aktos, ko 
vēl nevar izpildīt, un to, ka T2, C2 un 
T4.1 kategorijas traktoriem vairs nevar 
veikt tipa apstiprinājumu un tos vairs nevar 
laist tirgū vai ekspluatācijā, ir jāparedz 
piecu gadu pārejas periods, kura laikā T2, 
C2 un T4.1 kategorijas traktoriem joprojām 
var veikt tipa apstiprinājumu un tos var 
laist tirgū vai ekspluatācijā.

Or. lt

Grozījums Nr. 6
Pavel Poc

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Komisijai katru gadu Eiropas 
Parlamentam un Padomei būtu jāiesniedz 
ziņojums par progresu attiecībā uz 
IV posma prasībām atbilstīgu tehnoloģiju 
tehnisko risinājumu izstrādi.

Or. en
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Grozījums Nr. 7
Rolandas Paksas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2000/25/EK
4. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„9. Atkāpjoties no 2. punkta d) un 
e) apakšpunkta un 3. punkta, attiecībā uz 
T2, C2 un T4.1 kategorijas traktoriem, kas 
definēti Direktīvas 2003/37/EK 
II pielikuma A nodaļas A.1. punktā un 
II pielikuma B nodaļas 1. papildinājuma 
I daļas 1.1. punktā un ir aprīkoti ar L–
R kategorijas motoriem, 2. punkta d) un 
e) apakšpunktā un 3. punktā noteiktos 
termiņus atliek uz trim gadiem. Līdz šiem 
termiņiem turpina piemērot III A posma 
prasības šajā direktīvā .” 

„9. Atkāpjoties no 2. punkta d) un 
e) apakšpunkta un 3. punkta, attiecībā uz 
T2, C2 un T4.1 kategorijas traktoriem, kas 
definēti Direktīvas 2003/37/EK 
II pielikuma A nodaļas A.1. punktā un 
II pielikuma B nodaļas 1. papildinājuma 
I daļas 1.1. punktā un ir aprīkoti ar L–
R kategorijas motoriem, 2. punkta d) un 
e) apakšpunktā un 3. punktā noteiktos 
termiņus atliek uz pieciem gadiem. Līdz 
šiem termiņiem turpina piemērot 
III A posma prasības šajā direktīvā .” 

Or. lt

Grozījums Nr. 8
Juozas Imbrasas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2000/25/EK
4. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„9. Atkāpjoties no 2. punkta d) un 
e) apakšpunkta un 3. punkta, attiecībā uz 
T2, C2 un T4.1 kategorijas traktoriem, kas 
definēti Direktīvas 2003/37/EK 
II pielikuma A nodaļas A.1. punktā un 
II pielikuma B nodaļas 1. papildinājuma 
I daļas 1.1. punktā un ir aprīkoti ar L–
R kategorijas motoriem, 2. punkta d) un 
e) apakšpunktā un 3. punktā noteiktos 

„9. Atkāpjoties no 2. punkta d) un 
e) apakšpunkta un 3. punkta, attiecībā uz 
T2, C2 un T4.1 kategorijas traktoriem, kas 
definēti Direktīvas 2003/37/EK 
II pielikuma A nodaļas A.1. punktā un 
II pielikuma B nodaļas 1. papildinājuma 
I daļas 1.1. punktā un ir aprīkoti ar L–
R kategorijas motoriem, 2. punkta d) un 
e) apakšpunktā un 3. punktā noteiktos 
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termiņus atliek uz trim gadiem. Līdz šiem 
termiņiem turpina piemērot III A posma 
prasības šajā direktīvā .” 

termiņus atliek uz pieciem gadiem. Līdz 
šiem termiņiem turpina piemērot 
III A posma prasības šajā direktīvā .” 

Or. lt

Grozījums Nr. 9
Rolandas Paksas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis ne vēlāk kā līdz [bez vienas 
dienas 6 mēneši pēc direktīvas stāšanās 
spēkā] pieņem un publicē normatīvos un 
administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai
izpildītu šīs direktīvas prasības. Tās 
nekavējoties nosūta Komisijai minēto
normatīvo un administratīvo aktu tekstus.

Dalībvalstis ne vēlāk kā līdz [bez vienas 
dienas 6 mēneši pēc direktīvas stāšanās 
spēkā] pieņem un publicē tiesību aktus, kas 
vajadzīgi, lai īstenotu šo direktīvu. Tās 
nekavējoties nosūta Komisijai minēto aktu 
tekstus.

Or. lt

Grozījums Nr. 10
Juozas Imbrasas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis ne vēlāk kā līdz [bez vienas 
dienas 6 mēneši pēc direktīvas stāšanās 
spēkā] pieņem un publicē normatīvos un 
administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai
izpildītu šīs direktīvas prasības. Tās 
nekavējoties nosūta Komisijai minēto
normatīvo un administratīvo aktu tekstus.

Dalībvalstis ne vēlāk kā līdz [bez vienas 
dienas 6 mēneši pēc direktīvas stāšanās 
spēkā] pieņem un publicē tiesību aktus, kas 
vajadzīgi, lai īstenotu šo direktīvu. Tās 
nekavējoties nosūta Komisijai minēto aktu 
tekstus.

Or. lt
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Grozījums Nr. 11
Rolandas Paksas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nosūta Komisijai to galveno 
valsts tiesību aktu tekstus, ko tās 
pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī 
direktīva.

2. Dalībvalstis nekavējoties nosūta 
Komisijai to galveno valsts tiesību aktu 
tekstus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru 
attiecas šī direktīva.

Or. lt

Grozījums Nr. 12
Juozas Imbrasas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nosūta Komisijai to galveno 
valsts tiesību aktu tekstus, ko tās 
pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī 
direktīva.

2. Dalībvalstis nekavējoties nosūta 
Komisijai to galveno valsts tiesību aktu 
tekstus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru 
attiecas šī direktīva.

Or. lt


