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Poprawka 3
Pavel Poc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Dyrektywa 2000/25/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2000 
r. w sprawie środków stosowanych 
przeciwko stałym i gazowym 
zanieczyszczeniom pochodzącym z 
silników napędzających ciągniki rolnicze 
lub leśne i zmieniająca dyrektywę Rady 
74/150/EWG zawiera przepisy dotyczące 
emisji zanieczyszczeń z silników 
montowanych w ciągnikach rolniczych i 
leśnych. Etap wartości granicznych emisji 
mający obecnie zastosowanie do 
homologacji typu większości silników o 
zapłonie samoczynnym jest określany jako 
etap IIIA. W wymienionej dyrektywie 
przewidziano, że te wartości graniczne 
zostaną zastąpione bardziej surowymi 
wartościami etapu IIIB, które będą 
stopniowo wchodzić w życie od 1 stycznia 
2010 r. w odniesieniu do homologacji typu 
i od 1 stycznia 2011 r. w zakresie 
wprowadzania do obrotu tych silników.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. cs

Poprawka 4
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Aby zapobiec ustanawianiu w 
prawodawstwie unijnym wymogów 
technicznych, które nie mogą być jeszcze 
spełnione, oraz aby zapobiec sytuacji, w 

(4) Aby zapobiec ustanawianiu w 
prawodawstwie unijnym wymogów 
technicznych, które nie mogą być jeszcze 
spełnione, oraz aby zapobiec sytuacji, w 
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której ciągnikom kategorii T2, C2 i T4.1 
nie będzie już można udzielać homologacji 
typu i wprowadzać ich do obrotu lub do 
użytku, konieczne jest wprowadzenie 
trzyletniego okresu przejściowego, w 
którym ciągnikom sklasyfikowanym w 
kategoriach T2, C2 i T4.1 wciąż będzie 
można udzielać homologacji typu oraz 
będzie można wprowadzać je do obrotu lub 
do użytku.

której ciągnikom kategorii T2, C2 i T4.1 
nie będzie już można udzielać homologacji 
typu i wprowadzać ich do obrotu lub do 
użytku, konieczne jest wprowadzenie 
pięcioletniego okresu przejściowego, w 
którym ciągnikom sklasyfikowanym w 
kategoriach T2, C2 i T4.1 wciąż będzie 
można udzielać homologacji typu oraz 
będzie można wprowadzać je do obrotu lub 
do użytku.

Or. lt

Poprawka 5
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Aby zapobiec ustanawianiu w 
prawodawstwie unijnym wymogów 
technicznych, które nie mogą być jeszcze 
spełnione, oraz aby zapobiec sytuacji, w 
której ciągnikom kategorii T2, C2 i T4.1 
nie będzie już można udzielać homologacji 
typu i wprowadzać ich do obrotu lub do 
użytku, konieczne jest wprowadzenie 
trzyletniego okresu przejściowego, w 
którym ciągnikom sklasyfikowanym w 
kategoriach T2, C2 i T4.1 wciąż będzie 
można udzielać homologacji typu oraz 
będzie można wprowadzać je do obrotu lub 
do użytku.

(4) Aby zapobiec ustanawianiu w 
prawodawstwie unijnym wymogów 
technicznych, które nie mogą być jeszcze 
spełnione, oraz aby zapobiec sytuacji, w 
której ciągnikom kategorii T2, C2 i T4.1 
nie będzie już można udzielać homologacji 
typu i wprowadzać ich do obrotu lub do 
użytku, konieczne jest wprowadzenie 
pięcioletniego okresu przejściowego, w 
którym ciągnikom sklasyfikowanym w 
kategoriach T2, C2 i T4.1 wciąż będzie 
można udzielać homologacji typu oraz 
będzie można wprowadzać je do obrotu lub 
do użytku.

Or. lt

Poprawka 6
Pavel Poc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Komisja powinna przedkładać co 
roku Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdania z postępów w 
opracowywaniu rozwiązań technicznych 
dla technologii kompatybilnej z etapem 
IV.

Or. en

Poprawka 7
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 2000/25/WE
Artykuł 4 – ustęp 9 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„9. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 lit. d) 
i e) oraz ust. 3, w odniesieniu do ciągników 
kategorii T2, C2 i T4.1, zdefiniowanych w 
załączniku II, rozdział A, pkt A.1 i 
załączniku II, rozdział B, dodatek 1, część 
I, pkt 1.1 do dyrektywy 2003/37/WE, i 
wyposażonych w silniki kategorii L do R, 
terminy określone w ust. 2 lit. d) i e) oraz 
ust. 3 zostają przedłużone o trzy lata. Przed 
upływem powyższych terminów 
obowiązują w dalszym ciągu wymogi 
etapu IIIA ustanowione w niniejszej 
dyrektywie.” 

„9. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 lit. d) 
i e) oraz ust. 3, w odniesieniu do ciągników 
kategorii T2, C2 i T4.1, zdefiniowanych w 
załączniku II, rozdział A, pkt A.1 i 
załączniku II, rozdział B, dodatek 1, część 
I, pkt 1.1 do dyrektywy 2003/37/WE, i 
wyposażonych w silniki kategorii L do R, 
terminy określone w ust. 2 lit. d) i e) oraz 
ust. 3 zostają przedłużone o pięć lat. Przed 
upływem powyższych terminów 
obowiązują w dalszym ciągu wymogi 
etapu IIIA ustanowione w niniejszej 
dyrektywie.” "

Or. lt

Poprawka 8
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1
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Dyrektywa 2000/25/WE
Artykuł 4 – ustęp 9 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„9. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 lit. d) 
i e) oraz ust. 3, w odniesieniu do ciągników 
kategorii T2, C2 i T4.1, zdefiniowanych w 
załączniku II, rozdział A, pkt A.1 i 
załączniku II, rozdział B, dodatek 1, część 
I, pkt 1.1 do dyrektywy 2003/37/WE, i 
wyposażonych w silniki kategorii L do R, 
terminy określone w ust. 2 lit. d) i e) oraz 
ust. 3 zostają przedłużone o trzy lata. Przed 
upływem powyższych terminów 
obowiązują w dalszym ciągu wymogi 
etapu IIIA ustanowione w niniejszej 
dyrektywie.”

„9. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 lit. d) 
i e) oraz ust. 3, w odniesieniu do ciągników 
kategorii T2, C2 i T4.1, zdefiniowanych w 
załączniku II, rozdział A, pkt A.1 i 
załączniku II, rozdział B, dodatek 1, część 
I, pkt 1.1 do dyrektywy 2003/37/WE, i 
wyposażonych w silniki kategorii L do R, 
terminy określone w ust. 2 lit. d) i e) oraz 
ust. 3 zostają przedłużone o pięć lat. Przed 
upływem powyższych terminów 
obowiązują w dalszym ciągu wymogi 
etapu IIIA ustanowione w niniejszej 
dyrektywie.” "

Or. lt

Poprawka 9
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują i 
publikują, najpóźniej do dnia [6 miesięcy 
minus 1 dzień od daty wejścia w życie] r., 
przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie 
przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie przyjmują i 
publikują, najpóźniej do dnia [6 miesięcy 
minus 1 dzień od daty wejścia w życie] r., 
przepisy ustawowe niezbędne do 
zapewnienia wdrożenia niniejszej 
dyrektywy. Niezwłocznie przekazują 
Komisji tekst tych przepisów.

Or. lt

Poprawka 10
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy



AM\870638PL.doc 7/8 PE467.165v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują i 
publikują, najpóźniej do dnia [6 miesięcy 
minus 1 dzień od daty wejścia w życie] r., 
przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania
niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie 
przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie przyjmują i 
publikują, najpóźniej do dnia [6 miesięcy 
minus 1 dzień od daty wejścia w życie] r., 
przepisy ustawowe niezbędne do 
zapewnienia wdrożenia niniejszej 
dyrektywy. Niezwłocznie przekazują 
Komisji tekst tych przepisów.

Or. lt

Poprawka 11
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji teksty podstawowych przepisów 
prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie 
objętej niniejszą dyrektywą.

2. Państwa członkowskie niezwłocznie 
przekazują Komisji teksty podstawowych 
przepisów prawa krajowego, przyjętych w 
dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Or. lt

Poprawka 12
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji teksty podstawowych przepisów 
prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie 
objętej niniejszą dyrektywą.

2. Państwa członkowskie niezwłocznie 
przekazują Komisji teksty podstawowych 
przepisów prawa krajowego, przyjętych w 
dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Or. lt
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