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Ändringsförslag 3
Pavel Poc

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/25/EG av den 22 maj 2000 
om åtgärder mot utsläpp av gas- och 
partikelformiga föroreningar från motorer 
avsedda för jordbruks- eller 
skogsbrukstraktorer och om ändring av 
rådets direktiv 74/150/EEG1 regleras 
avgasutsläpp från motorer i jordbruks- och 
skogsbrukstraktorer. Det nuvarande steget 
med utsläppsgränser som gäller för 
typgodkännande av flertalet motorer med 
kompressionständning betecknas 
steg III A. Enligt direktivet ska de 
gränsvärdena ersättas av de strängare 
gränsvärdena i steg III B, som träder i kraft 
successivt från och med den 1 januari 2010 
för typgodkännande och från och med den 
1 januari 2011 för utsläppande på 
marknaden av sådana motorer.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. cs

Ändringsförslag 4
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att unionslagstiftningen inte ska 
innehålla tekniska krav som inte kan 
uppfyllas och för att traktorer i 
kategorierna T2, C2 och T4.1 även 
fortsättningsvis ska kunna typgodkännas 
och släppas ut på marknaden eller tas i 

(4) För att unionslagstiftningen inte ska 
innehålla tekniska krav som inte kan 
uppfyllas och för att traktorer i 
kategorierna T2, C2 och T4.1 även 
fortsättningsvis ska kunna typgodkännas 
och släppas ut på marknaden eller tas i 
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bruk, måste man medge en 
övergångsperiod på tre år, under vilken 
traktorer i kategorierna T2, C2 och T4.1 
fortfarande får typgodkännas och släppas 
ut på marknaden eller tas i bruk.

bruk, måste man medge en 
övergångsperiod på fem år, under vilken 
traktorer i kategorierna T2, C2 och T4.1 
fortfarande får typgodkännas och släppas 
ut på marknaden eller tas i bruk.

Or. lt

Ändringsförslag 5
Juozas Imbrasas

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att unionslagstiftningen inte ska 
innehålla tekniska krav som inte kan 
uppfyllas och för att traktorer i 
kategorierna T2, C2 och T4.1 även 
fortsättningsvis ska kunna typgodkännas 
och släppas ut på marknaden eller tas i 
bruk, måste man medge en 
övergångsperiod på tre år, under vilken 
traktorer i kategorierna T2, C2 och T4.1 
fortfarande får typgodkännas och släppas 
ut på marknaden eller tas i bruk.

(4) För att unionslagstiftningen inte ska 
innehålla tekniska krav som inte kan 
uppfyllas och för att traktorer i 
kategorierna T2, C2 och T4.1 även 
fortsättningsvis ska kunna typgodkännas 
och släppas ut på marknaden eller tas i 
bruk, måste man medge en 
övergångsperiod på fem år, under vilken 
traktorer i kategorierna T2, C2 och T4.1 
fortfarande får typgodkännas och släppas 
ut på marknaden eller tas i bruk.

Or. lt

Ändringsförslag 6
Pavel Poc

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Kommissionen bör varje år 
rapportera till Europaparlamentet och 
rådet om hur utvecklingen av tekniska 
lösningar för teknik som uppfyller steg IV 
fortskrider.
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Or. en

Ändringsförslag 7
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1
Direktiv 2000/25/EG
Artikel 4 - punkt 9 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”9. Genom undantag från punkt 2 d och e 
och från punkt 3 ska tidpunkterna i punkt 
2 d och e och punkt 3 skjutas upp med 
tre år för traktorer i kategorierna T2, C2 
och T4.1, såsom de definieras i 
kapitel A punkt A.1 och kapitel B 
tillägg 1 del I punkt 1.1 i bilaga II till 
direktiv 2003/37/EG, som är utrustade med 
motorer i kategorierna L–R. De krav i 
steg III A som anges i det här direktivet ska 
fortsätta att gälla fram till dessa 
tidpunkter.”

9. Genom undantag från punkt 2 d och e 
och från punkt 3 ska tidpunkterna i punkt 
2 d och e och punkt 3 skjutas upp med 
fem år för traktorer i kategorierna T2, C2 
och T4.1, såsom de definieras i 
kapitel A punkt A.1 och kapitel B 
tillägg 1 del I punkt 1.1 i bilaga II till 
direktiv 2003/37/EG, som är utrustade med 
motorer i kategorierna L–R. De krav i 
steg III A som anges i det här direktivet ska 
fortsätta att gälla fram till dessa 
tidpunkter.”

Or. lt

Ändringsförslag 8
Juozas Imbrasas

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1
Direktiv 2000/25/EG
Artikel 4 - punkt 9 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”9. Genom undantag från punkt 2 d och e 
och från punkt 3 ska tidpunkterna i 
punkt 2 d och e och punkt 3 skjutas upp 
med tre år för traktorer i kategorierna T2, 
C2 och T4.1, såsom de definieras i 
kapitel A punkt A.1 och kapitel B 
tillägg 1 del I punkt 1.1 i bilaga II till 
direktiv 2003/37/EG, som är utrustade med 

9. Genom undantag från punkt 2 d och e 
och från punkt 3 ska tidpunkterna i 
punkt 2 d och e och punkt 3 skjutas upp 
med fem år för traktorer i kategorierna T2, 
C2 och T4.1, såsom de definieras i 
kapitel A punkt A.1 och kapitel B 
tillägg 1 del I punkt 1.1 i bilaga II till 
direktiv 2003/37/EG, som är utrustade med 
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motorer i kategorierna L–R. De krav i 
steg III A som anges i det här direktivet ska 
fortsätta att gälla fram till dessa 
tidpunkter.”

motorer i kategorierna L–R. De krav i 
steg III A som anges i det här direktivet ska 
fortsätta att gälla fram till dessa 
tidpunkter.”

Or. lt

Ändringsförslag 9
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska senast den [6 months 
minus 1 day as from entry into force] anta 
och offentliggöra de bestämmelser i lagar 
och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv. De 
ska till kommissionen genast överlämna 
texten till dessa bestämmelser.

Medlemsstaterna ska senast den 
[6 månader minus 1 dag från och med
ikraftträdandet] anta och offentliggöra de
lagar som är nödvändiga för att genomföra
detta direktiv. De ska till kommissionen 
genast överlämna texten till dessa 
bestämmelser.

Or. lt

Ändringsförslag 10
Juozas Imbrasas

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska senast den [6 months 
minus 1 day as from entry into force] anta 
och offentliggöra de bestämmelser i lagar 
och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv. De 
ska till kommissionen genast överlämna 
texten till dessa bestämmelser.

Medlemsstaterna ska senast den 
[6 månader minus 1 dag från och med
ikraftträdandet] anta och offentliggöra de
lagar som är nödvändiga för att genomföra
detta direktiv. De ska till kommissionen 
genast överlämna texten till dessa 
bestämmelser.

Or. lt
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Ändringsförslag 11
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
överlämna texten till de centrala 
bestämmelser i nationell lagstiftning som 
de antar inom det område som omfattas av 
detta direktiv.

2. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål till 
kommissionen överlämna texterna till 
centrala bestämmelser i nationell 
lagstiftning som de antar inom det område 
som omfattas av detta direktiv.

Or. lt

Ändringsförslag 12
Juozas Imbrasas

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
överlämna texten till de centrala 
bestämmelser i nationell lagstiftning som 
de antar inom det område som omfattas av 
detta direktiv.

2. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål till 
kommissionen överlämna texterna till 
centrala bestämmelser i nationell 
lagstiftning som de antar inom det område 
som omfattas av detta direktiv.

Or. lt


