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Amendamentul 3
Pavel Poc

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Directiva 2000/25/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 22 mai 2000 
privind măsurile care trebuie luate 
împotriva emisiei de poluanți gazoși și de 
pulberi provenind de la motoarele pentru 
tractoare agricole și forestiere și de 
modificare a Directivei 74/150/CEE a 
Consiliului reglementează emisiile de gaze 
de eșapament generate de motoarele 
instalate pe tractoarele agricole și 
forestiere. Etapa de limite de emisii 
aplicabilă în prezent pentru omologarea de 
tip a majorității motoarelor cu aprindere 
prin compresie este denumită etapa IIIA. 
Directiva prevede că aceste limite vor fi 
înlocuite prin limitele mai stricte ale etapei 
IIIB, care vor intra în vigoare progresiv cu 
începere de la 1 ianuarie 2010 în ceea ce 
privește omologarea de tip, și, cu începere 
de la 1 ianuarie 2011, în ceea ce privește 
introducerea pe piață a acestor motoare.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. cs

Amendamentul 4
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin urmare, pentru a preveni 
prescrierea de către legislația Uniunii a 
unor cerințe tehnice care nu pot fi 
îndeplinite încă și pentru a preveni 
imposibilitatea omologării de tip și 

(4) Prin urmare, pentru a preveni 
prescrierea de către legislația Uniunii a 
unor cerințe tehnice care nu pot fi 
îndeplinite încă și pentru a preveni 
imposibilitatea omologării de tip și 
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introducerii pe piață sau punerii în 
circulație a tractoarelor din categoriile T2, 
C2 și T4.1, este necesar să se prevadă o 
perioadă de tranziție de trei ani, în care 
tractoarele clasificate în categoriile T2, C2 
și T4.1 pot fi în continuare omologate de 
tip și introduse pe piață sau puse în 
circulație.

introducerii pe piață sau punerii în 
circulație a tractoarelor din categoriile T2, 
C2 și T4.1, este necesar să se prevadă o 
perioadă de tranziție de cinci ani, în care 
tractoarele clasificate în categoriile T2, C2 
și T4.1 pot fi în continuare omologate de 
tip și introduse pe piață sau puse în 
circulație.

Or. lt

Amendamentul 5
Juozas Imbrasas

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin urmare, pentru a preveni 
prescrierea de către legislația Uniunii a 
unor cerințe tehnice care nu pot fi 
îndeplinite încă și pentru a preveni 
imposibilitatea omologării de tip și 
introducerii pe piață sau punerii în 
circulație a tractoarelor din categoriile T2, 
C2 și T4.1, este necesar să se prevadă o 
perioadă de tranziție de trei ani, în care 
tractoarele clasificate în categoriile T2, C2 
și T4.1 pot fi în continuare omologate de 
tip și introduse pe piață sau puse în 
circulație.

(4) Prin urmare, pentru a preveni 
prescrierea de către legislația Uniunii a 
unor cerințe tehnice care nu pot fi 
îndeplinite încă și pentru a preveni 
imposibilitatea omologării de tip și 
introducerii pe piață sau punerii în 
circulație a tractoarelor din categoriile T2, 
C2 și T4.1, este necesar să se prevadă o 
perioadă de tranziție de cinci ani, în care 
tractoarele clasificate în categoriile T2, C2 
și T4.1 pot fi în continuare omologate de 
tip și introduse pe piață sau puse în 
circulație.

Or. lt

Amendamentul 6
Pavel Poc

Propunere de directivă
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia ar trebui să prezinte 
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Parlamentului European și Consiliului 
rapoarte anuale privind progresele 
înregistrate în ceea ce privește dezvoltarea 
de soluții tehnice pentru tehnologiile 
conforme cu cerințele etapei IV.

Or. en

Amendamentul 7
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1
Directiva 2000/25/CE
Articolul 4 – alineatul 9 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(9) Prin derogare de la literele (d) și (e) 
din alineatul (2) și de la alineatul (3), 
pentru tractoarele din categoriile T2, C2 și 
T4.1, definite în conformitate cu anexa II 
capitolul A punctul A.1 și anexa II 
capitolul B apendicele 1 partea 1 punctul 
1.1 din directiva 2003/37/CE și echipate cu 
motoare din categoriile L-R, datele stabilite 
la punctele (d) și (e) din alineatul (2) și la 
alineatul (3) se amână cu trei ani. Până la 
aceste date, continuă să se aplice cerințele 
etapei IIIA din prezenta directivă.”

„(9) Prin derogare de la literele (d) și (e) 
din alineatul (2) și de la alineatul (3), 
pentru tractoarele din categoriile T2, C2 și 
T4.1, definite în conformitate cu anexa II 
capitolul A punctul A.1 și anexa II 
capitolul B apendicele 1 partea 1 punctul 
1.1 din directiva 2003/37/CE și echipate cu 
motoare din categoriile L-R, datele stabilite 
la punctele (d) și (e) din alineatul (2) și la 
alineatul (3) se amână cu cinci ani. Până la 
aceste date, continuă să se aplice cerințele 
etapei IIIA din prezenta directivă.”

Or. lt

Amendamentul 8
Juozas Imbrasas

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1
Directiva 2000/25/CE
Articolul 4 – alineatul 9 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

"(9) Prin derogare de la literele (d) și (e) „(9) Prin derogare de la literele (d) și (e) 
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din alineatul (2) și de la alineatul (3), 
pentru tractoarele din categoriile T2, C2 și 
T4.1, definite în conformitate cu anexa II 
capitolul A punctul A.1 și anexa II 
capitolul B apendicele 1 partea 1 punctul 
1.1 din directiva 2003/37/CE și echipate cu 
motoare din categoriile L-R, datele stabilite 
la punctele (d) și (e) din alineatul (2) și la 
alineatul (3) se amână cu trei ani. Până la 
aceste date, continuă să se aplice cerințele 
etapei IIIA din prezenta directivă. "

din alineatul (2) și de la alineatul (3), 
pentru tractoarele din categoriile T2, C2 și 
T4.1, definite în conformitate cu anexa II 
capitolul A punctul A.1 și anexa II 
capitolul B apendicele 1 partea 1 punctul 
1.1 din directiva 2003/37/CE și echipate cu 
motoare din categoriile L-R, datele stabilite 
la punctele (d) și (e) din alineatul (2) și la 
alineatul (3) se amână cu cinci ani. Până la 
aceste date, continuă să se aplice cerințele 
etapei IIIA din prezenta directivă.”

Or. lt

Amendamentul 9
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă și publică actele cu 
putere de lege și actele administrative
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive până la [6 luni minus o zi de la 
data intrării în vigoare]. Ele comunică de 
îndată Comisiei textele acestor dispoziții.

Statele membre adoptă și publică actele cu 
putere de lege necesare pentru a asigura 
punerea în aplicare a prezentei directive 
până la [6 luni minus o zi de la data intrării 
în vigoare]. Ele comunică de îndată 
Comisiei textele acestor dispoziții.

Or. lt

Amendamentul 10
Juozas Imbrasas

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă și publică actele cu 
putere de lege și actele administrative
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive până la [6 luni minus o zi de la 
data intrării în vigoare]. Ele comunică de 

Statele membre adoptă și publică actele cu 
putere de lege necesare pentru a asigura 
punerea în aplicare a prezentei directive 
până la [6 luni minus o zi de la data intrării 
în vigoare]. Ele comunică de îndată 
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îndată Comisiei textele acestor dispoziții. Comisiei textele acestor dispoziții.

Or. lt

Amendamentul 11
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisiei i se comunică de către statele 
membre textul principalelor dispoziții de 
drept intern pe care acestea le adoptă în 
domeniul reglementat de prezenta 
directivă.

(2) Comisiei i se comunică de îndată de 
către statele membre textul principalelor 
dispoziții de drept intern pe care acestea le 
adoptă în domeniul reglementat de 
prezenta directivă.

Or. lt

Amendamentul 12
Juozas Imbrasas

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisiei i se comunică de către statele 
membre textul principalelor dispoziții de 
drept intern pe care acestea le adoptă în 
domeniul reglementat de prezenta 
directivă.

(2) Comisiei i se comunică de îndată de 
către statele membre textul principalelor 
dispoziții de drept intern pe care acestea le 
adoptă în domeniul reglementat de 
prezenta directivă.

Or. lt


