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Amendement 3
Pavel Poc

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Richtlijn 2000/25/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 mei 2000 
inzake maatregelen tegen de uitstoot van 
verontreinigende gassen en deeltjes door 
motoren bestemd voor het aandrijven van 
landbouw- of bosbouwtrekkers en 
houdende wijziging van Richtlijn 
74/150/EEG van de Raad regelt de
uitlaatemissies van motoren die zijn 
gemonteerd in landbouw- en 
bosbouwtrekkers. De fase van
emissiegrenswaarden die momenteel van 
toepassing is op de typegoedkeuring van de 
meeste compressieontstekingsmotoren, 
wordt fase III A genoemd. De richtlijn 
voorziet in de vervanging van die 
grenswaarden door de strengere 
grenswaarden van fase III B, die vanaf 1 
januari 2010 geleidelijk van kracht zullen 
worden voor de typegoedkeuring en vanaf 
1 januari 2011 voor het in de handel 
brengen van die motoren.

Richtlijn 2000/25/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 mei 2000 
inzake maatregelen tegen de uitstoot van 
verontreinigende gassen en deeltjes door 
motoren bestemd voor het aandrijven van 
landbouw- of bosbouwtrekkers en 
houdende wijziging van Richtlijn 
74/150/EEG van de Raad regelt de
emissies van de uitlaatgassen van motoren 
die zijn gemonteerd in landbouw- en 
bosbouwtrekkers. De fase van 
emissiegrenswaarden die momenteel van 
toepassing is op de typegoedkeuring van de 
meeste compressieontstekingsmotoren, 
wordt fase III A genoemd. De richtlijn 
voorziet in de vervanging van die 
grenswaarden door de strengere 
grenswaarden van fase III B, die vanaf 1 
januari 2010 geleidelijk van kracht zullen 
worden voor de typegoedkeuring en vanaf 
1 januari 2011 voor het in de handel 
brengen van die motoren.

Or. cs

Amendement 4
Rolandas Paksas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Om te voorkomen dat in de wetgeving 
van de Unie technische voorschriften 
worden gegeven waaraan niet kan worden 
voldaan, en dat geen typegoedkeuring meer 

(4) Om te voorkomen dat in de wetgeving 
van de Unie technische voorschriften 
worden gegeven waaraan niet kan worden 
voldaan, en dat geen typegoedkeuring meer 
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kan worden verleend voor trekkers van de 
categorieën T2, C2 en T4.1 en deze 
trekkers niet meer in de handel of in het 
verkeer kunnen worden gebracht, moet 
derhalve worden voorzien in een 
overgangsperiode van drie jaar, gedurende 
welke typegoedkeuring kan blijven worden 
verleend voor trekkers die zijn ingedeeld in 
de categorieën T2, C2 en T4.1 en deze 
trekkers in de handel of in het verkeer 
kunnen blijven worden gebracht.

kan worden verleend voor trekkers van de 
categorieën T2, C2 en T4.1 en deze 
trekkers niet meer in de handel of in het 
verkeer kunnen worden gebracht, moet 
derhalve worden voorzien in een 
overgangsperiode van vijf jaar, gedurende 
welke typegoedkeuring kan blijven worden 
verleend voor trekkers die zijn ingedeeld in 
de categorieën T2, C2 en T4.1 en deze 
trekkers in de handel of in het verkeer 
kunnen blijven worden gebracht.

Or. lt

Amendement 5
Juozas Imbrasas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Om te voorkomen dat in de wetgeving 
van de Unie technische voorschriften 
worden gegeven waaraan niet kan worden 
voldaan, en dat geen typegoedkeuring meer 
kan worden verleend voor trekkers van de 
categorieën T2, C2 en T4.1 en deze 
trekkers niet meer in de handel of in het 
verkeer kunnen worden gebracht, moet 
derhalve worden voorzien in een 
overgangsperiode van drie jaar, gedurende 
welke typegoedkeuring kan blijven worden 
verleend voor trekkers die zijn ingedeeld in 
de categorieën T2, C2 en T4.1 en deze 
trekkers in de handel of in het verkeer 
kunnen blijven worden gebracht.

(4) Om te voorkomen dat in de wetgeving 
van de Unie technische voorschriften 
worden gegeven waaraan niet kan worden 
voldaan, en dat geen typegoedkeuring meer 
kan worden verleend voor trekkers van de 
categorieën T2, C2 en T4.1 en deze 
trekkers niet meer in de handel of in het 
verkeer kunnen worden gebracht, moet 
derhalve worden voorzien in een 
overgangsperiode van vijf jaar, gedurende 
welke typegoedkeuring kan blijven worden 
verleend voor trekkers die zijn ingedeeld in 
de categorieën T2, C2 en T4.1 en deze 
trekkers in de handel of in het verkeer 
kunnen blijven worden gebracht.

Or. lt

Amendement 6
Pavel Poc
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De Commissie brengt het Europees 
Parlement en de Raad jaarlijks verslag uit 
over de voortgang bij de ontwikkeling van 
technische oplossingen voor technologie 
die beantwoordt aan de vereisten van fase 
IV.”

Or. en

Amendement 7
Rolandas Paksas

Voorstel voor een richtlijn
Article 1 – paragraph 1
Richtlijn 2000/25/EG
Artikel 4 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"9. In afwijking van lid 2, onder d) en e), 
en lid 3, worden de in lid 2, onder d) en e), 
en lid 3 genoemde data met drie jaar 
uitgesteld voor trekkers van de 
categorieën T2, C2 en T4.1, zoals 
gedefinieerd in bijlage II, hoofdstuk A, 
punt A.1, en bijlage II, hoofdstuk B, 
aanhangsel 1, deel I, punt 1.1, bij 
Richtlijn 2003/37/EG, die zijn uitgerust 
met motoren van de categorieën L tot en 
met R. Tot die data blijven de 
voorschriften van fase III A in deze 
richtlijn van toepassing."

"9. "9. In afwijking van lid 2, onder d) en 
e), en lid 3, worden de in lid 2, onder d) en 
e), en lid 3 genoemde data met vijf jaar 
uitgesteld voor trekkers van de 
categorieën T2, C2 en T4.1, zoals 
gedefinieerd in bijlage II, hoofdstuk A, 
punt A.1, en bijlage II, hoofdstuk B, 
aanhangsel 1, deel I, punt 1.1, bij 
Richtlijn 2003/37/EG, die zijn uitgerust 
met motoren van de categorieën L tot en 
met R. Tot die data blijven de 
voorschriften van fase III A in deze 
richtlijn van toepassing." "

Or. lt

Amendement 8
Juozas Imbrasas



PE467.165v01-00 6/8 AM\870638NL.doc

NL

Voorstel voor een richtlijn
Article 1 – paragraph 1
Richtlijn 2000/25/EG
Artikel 4 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"9. In afwijking van lid 2, onder d) en e), 
en lid 3, worden de in lid 2, onder d) en e), 
en lid 3 genoemde data met drie jaar 
uitgesteld voor trekkers van de 
categorieën T2, C2 en T4.1, zoals 
gedefinieerd in bijlage II, hoofdstuk A, 
punt A.1, en bijlage II, hoofdstuk B, 
aanhangsel 1, deel I, punt 1.1, bij 
Richtlijn 2003/37/EG, die zijn uitgerust 
met motoren van de categorieën L tot en 
met R. Tot die data blijven de 
voorschriften van fase III A in deze 
richtlijn van toepassing."

"9. "9. In afwijking van lid 2, onder d) en 
e), en lid 3, worden de in lid 2, onder d) en 
e), en lid 3 genoemde data met vijf jaar 
uitgesteld voor trekkers van de 
categorieën T2, C2 en T4.1, zoals 
gedefinieerd in bijlage II, hoofdstuk A, 
punt A.1, en bijlage II, hoofdstuk B, 
aanhangsel 1, deel I, punt 1.1, bij 
Richtlijn 2003/37/EG, die zijn uitgerust 
met motoren van de categorieën L tot en 
met R. Tot die data blijven de 
voorschriften van fase III A in deze 
richtlijn van toepassing." "

Or. lt

Amendement 9
Rolandas Paksas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen uiterlijk op [6 maanden 
minus 1 dag na de inwerkingtreding] de 
nodige wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen vast te stellen en bekend te 
maken om aan deze richtlijn te voldoen.
Zij delen de Commissie de tekst van die 
bepalingen onverwijld mede.

De lidstaten dienen uiterlijk op [6 maanden 
minus 1 dag na de inwerkingtreding] de 
nodige wettelijke bepalingen vast te stellen 
en bekend te maken om te zorgen voor de 
uitvoering van deze richtlijn. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede.

Or. lt

Amendement 10
Juozas Imbrasas
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen uiterlijk op [6 maanden 
minus 1 dag na de inwerkingtreding] de 
nodige wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen vast te stellen en bekend te 
maken om aan deze richtlijn te voldoen.
Zij delen de Commissie de tekst van die 
bepalingen onverwijld mede.

De lidstaten dienen uiterlijk op [6 maanden 
minus 1 dag na de inwerkingtreding] de 
nodige wettelijke bepalingen vast te stellen 
en bekend te maken om te zorgen voor de 
uitvoering van deze richtlijn. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede.

Or. lt

Amendement 11
Rolandas Paksas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten delen de Commissie de 
tekst van de belangrijkste bepalingen van 
intern recht mede die zij op het onder deze 
richtlijn vallende gebied vaststellen.

2. De lidstaten delen de Commissie
onverwijld de tekst van de belangrijkste 
bepalingen van intern recht mede die zij op 
het onder deze richtlijn vallende gebied 
vaststellen.

Or. lt

Amendement 12
Juozas Imbrasas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten delen de Commissie de 
tekst van de belangrijkste bepalingen van 
intern recht mede die zij op het onder deze 
richtlijn vallende gebied vaststellen.

2. De lidstaten delen de Commissie
onverwijld de tekst van de belangrijkste 
bepalingen van intern recht mede die zij op 
het onder deze richtlijn vallende gebied 
vaststellen.
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Or. lt


