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PR_COD_1amCom

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 
2000/25/EF for så vidt angår bestemmelserne for traktorer, der markedsføres under 
fleksibilitetsordningen
(KOM(2010)0607 – C7–0342/2010 – 2010/0301(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2010)0607),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget 
(C7-0342/2010),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A7–0000/2010),

1. fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. godkender den erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Direktiv 2000/25/EF indeholder 
bestemmelser om en fleksibilitetsordning, 
som i perioden mellem to trin for 
grænseværdier tillader traktorfabrikanter 
at indkøbe et begrænset antal motorer, som 

(3) Direktiv 2000/25/EF indeholder 
bestemmelser om en fleksibilitetsordning, 
som i en given periode tillader 
traktorfabrikanter at indkøbe et begrænset 
antal motorer, som ikke er i 
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ikke er i overensstemmelse med de 
gældende emissionsgrænseværdier, men 
som er godkendt til det nærmeste 
forudgående trin for 
emissionsgrænseværdier.

overensstemmelse med de gældende 
emissionsgrænseværdier, men som er 
godkendt til det nærmeste forudgående trin 
for emissionsgrænseværdier.

Or. it

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I overgangsperioden fra trin III A til 
trin III B bør andelen af motorer, der 
markedsføres under fleksibilitetsordningen,
øges fra 20 til 50 % af traktorfabrikantens
årlige salg af traktorer med motorer i den 
pågældende kategori. Alternativet med et
maksimalt antal motorer, der må 
markedsføres under fleksibilitetsordningen, 
bør justeres i overensstemmelse hermed.

(5) På trin III B skal andelen af motorer, 
der markedsføres under 
fleksibilitetsordningen, være på 50 % af
den årlige mængde traktorer, 
traktorfabrikanten markedsfører, med 
motorer i den pågældende kategori. 
Alternativet med et bestemt antal motorer, 
der må markedsføres under 
fleksibilitetsordningen, bør justeres i 
overensstemmelse hermed.

Or. it

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Foranstaltningerne i dette direktiv 
afspejler, at industrien har forbigående 
problemer. Derfor bør foranstaltningerne 
begrænses til overgangen fra trin III A til 
trin III B og ophøre med at være 
gældende den 31. december 2013 -

(7) Foranstaltningerne i dette direktiv 
afspejler, at industrien har forbigående 
problemer. Derfor bør foranstaltningerne 
begrænses til trin III B,

Or. it
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Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. -1 (nyt)
Direktiv 2000/25/EF
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1. Følgende definitioner indføjes i 
artikel 1:
- "fleksibilitetsordning": 
undtagelsesordning, hvorunder en 
medlemsstat tillader markedsføring af en 
begrænset mængde motorer i 
overensstemmelse med kravene i artikel 
3a;
- "motorkategori": klassifikation af 
motorer, som kombinerer effektområde 
med grænseværditrin for 
udstødningsemissioner. 

Or. it

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2000/25/EF
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I artikel 3, litra a), tilføjes følgende 
afsnit: "Den fleksibilitetsordning, der 
omhandles i punkt 1.2, 1.2.1 og 1.2.2 i 
bilag IV, gælder kun for overgangen fra 
trin III A til trin III B og udløber den 31. 
december 2013."

1. Artikel 3a affattes således: ”Som en 
undtagelse fra artikel 3, stk. 1 og 2, skal 
medlemsstaterne sørge for, at 
motorfabrikanten efter anmodning fra 
traktorfabrikanten, og på betingelse af, at
den godkendende myndighed har givet 
den pågældende tilladelse, kan 
markedsføre et begrænset antal motorer i 
overensstemmelse med de i bilag IV 
fastsatte procedurer. Den 
fleksibilitetsordning, der omhandles i punkt 
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1.2, 1.2.1 og 1.2.2 træder i kraft, når 
markedsføringen af motorer i 
overensstemmelse med et fastlagt 
emissionstrin bliver obligatorisk, og skal 
have samme varighed som selve trinet, 
men må ikke overstige tre år. Motorer 
godkendes i henhold til kravene på det 
trin, der går umiddelbart forud for det 
pågældende trin.”

Or. it

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2
Direktiv 2000/25/EF
Bilag IV – punkt. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Punkt 1 i bilag IV erstattes af teksten i 
bilag I til nærværende direktiv.

2. Bilag IV erstattes af teksten i bilag I til 
nærværende direktiv.

Or. it

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I 
Direktiv 2000/25/EF
Bilag IV – punkt. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Punkt 1 i bilag IV affattes således: Bilag IV affattes således:

Or. it
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Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I
Direktiv 2000/25/EF
Bilag IV – punkt 1 – 1.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.1. Med undtagelse af overgangsperioden 
mellem trin III A og trin III B, skal en 
traktorfabrikant, som ønsker at anvende 
fleksibilitetsordningen, anmode om 
tilladelse fra den godkendende myndighed 
til, at han i perioden mellem to 
emissionstrin, hos sine motorleverandører 
kan afgive ordre på eller outsource 
fremstillingen af det antal motorer, der er 
anført i punkt 1.1.1 og 1.1.2, og som ikke 
opfylder de gældende 
emissionsgrænseværdier, men som er 
godkendt i det senest forudgående trin for 
emissionsgrænseværdier.

1.1. Med undtagelse af punkt 1.2, skal en 
traktorfabrikant, som ønsker at anvende 
fleksibilitetsordningen, anmode om 
tilladelse fra den godkendende myndighed 
til, at hans/hendes motorproducenter må 
markedsføre motorer eksklusivt til brug 
for den pågældende traktorfabrikant. 
Antallet af motorer må, med undtagelse af 
for trin III B, ikke overstige det i punkt 
1.1.1 og 1.1.2 anførte. Motorerne skal leve 
op til kravene i artikel 3a.

Or. it

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I
Direktiv 2000/25/EF
Bilag IV – punkt 1.1.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.1.1. Det antal motorer, som markedsføres 
under en fleksibilitetsordning, må for hver 
motorkategori ikke være over 20 % af
traktorfabrikantens årlige salg af traktorer 
med motorer i den pågældende 
motorkategori (beregnet som gennemsnittet 
af de seneste 5 års salg på EU-markedet). 
Hvis en traktorfabrikant har markedsført 
traktorer i EU i mindre end 5 år, beregnes 
gennemsnittet på grundlag af den periode, i 
hvilken traktorfabrikanten har markedsført 

1.1.1. Det antal motorer, som markedsføres 
under en fleksibilitetsordning, må for hver 
motorkategori ikke være over 20 % af det 
antal traktorer, traktorfabrikanten årligt 
markedsfører med motorer i den 
pågældende motorkategori (beregnet som 
gennemsnittet af de seneste 5 års salg på 
EU-markedet). Hvis en traktorfabrikant har 
markedsført traktorer i EU i mindre end 5 
år, beregnes gennemsnittet på grundlag af 
den periode, i hvilken traktorfabrikanten 
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traktorer i EU. har markedsført traktorer i EU.

Or. it

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I
Direktiv 2000/25/EF
Bilag IV – punkt 1.1.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.1.2. Som alternativ til den i punkt 1.1.1 
givne mulighed kan traktorfabrikanten 
anmode om tilladelse til, at hans 
motorleverandører markedsfører et fast 
antal motorer under 
fleksibilitetsordningen. Antallet af motorer 
i hver motorkategori må ikke overskride 
følgende værdier:

1.1.2. Som alternativ til den i punkt 1.1.1 
givne mulighed kan traktorfabrikanten 
anmode om tilladelse til, at hans 
motorleverandører markedsfører et fast 
antal motorer eksklusivt til hans/hendes 
brug. Antallet af motorer i hver 
motorkategori må ikke overskride følgende 
værdier:

Or. it

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I
Direktiv 2000/25/EF
Bilag IV – stk. 1.1.2 – tabel – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Motorkategori (kW) Motoreffektområde (kW)

Or. it
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Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I
Direktiv 2000/25/EF
Bilag IV – punkt 1.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.2. I overgangsperioden mellem trin III A 
og trin III B skal en traktorfabrikant, som 
ønsker at anvende fleksibilitetsordningen, 
anmode om tilladelse fra en 
godkendelsesmyndighed til, at han i 
perioden mellem to emissionstrin hos sine 
motorleverandører kan afgive ordre på 
eller outsource fremstillingen af det antal
motorer, der er anført i punkt 1.2.1 og 
1.2.2, og som ikke opfylder de gældende 
emissionsgrænseværdier, men som er 
godkendt i det senest forudgående trin for 
emissionsgrænseværdier.

1.2. På trin III B skal en traktorfabrikant, 
som ønsker at anvende 
fleksibilitetsordningen, anmode om 
tilladelse fra en godkendelsesmyndighed 
til, at hans/hendes motorproducenter må 
markedsføre motorer til eksklusiv brug for 
den pågældende traktorfabrikant. Antallet 
af motorer må ikke overstige det i punkt 
1.2.1 og 1.2.2. anførte antal. Motorerne 
skal leve op til kravene i artikel 3a.

Or. it

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I
Direktiv 2000/25/EF
Bilag IV – punkt 1.2.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.2.1. Det antal motorer, som markedsføres 
under en fleksibilitetsordning, må for hver 
motorkategori ikke være over 50 % af
traktorfabrikantens årlige salg af traktorer 
med motorer i den pågældende 
motorkategori (beregnet som gennemsnittet 
af de seneste 5 års salg på EU-markedet). 
Hvis en traktorfabrikant har markedsført 
traktorer i EU i mindre end 5 år, beregnes 
gennemsnittet på grundlag af den periode, i 
hvilken traktorfabrikanten har markedsført 
traktorer i EU.

1.2.1. Det antal motorer, som markedsføres 
under en fleksibilitetsordning, må for hver 
motorkategori ikke være over 50 % af det 
antal traktorer, traktorfabrikanten årligt 
markedsfører med motorer i den 
pågældende motorkategori (beregnet som 
gennemsnittet af de seneste 5 års salg på 
EU-markedet). Hvis en traktorfabrikant har 
markedsført traktorer i EU i mindre end 5 
år, beregnes gennemsnittet på grundlag af 
den periode, i hvilken traktorfabrikanten 
har markedsført traktorer i EU.
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Or. it

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I
Direktiv 2000/25/EF
Bilag IV – punkt 1.2.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.2.2. Som alternativ til den i punkt 1.2.1
givne mulighed kan traktorfabrikanten 
anmode om tilladelse til, at hans 
motorleverandører markedsfører et fast 
antal motorer under 
fleksibilitetsordningen. Antallet af motorer 
i hver motorkategori må ikke overskride 
følgende værdier:

1.2.2. Som alternativ til den i punkt 1.1.1
givne mulighed kan traktorfabrikanten 
anmode om tilladelse til, at hans 
motorleverandører markedsfører et fast 
antal motorer eksklusivt til hans/hendes 
brug. Antallet af motorer i hver 
motorkategori må ikke overskride følgende 
værdier:

Or. it

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I
Direktiv 2000/25/EF
Bilag IV – punkt 1.2.2 – tabel – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Motorkategori (kW) Motoreffektområde (kW)

Or. it

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – punkt 1
Direktiv 2000/25/EF
Bilag IV – punkt 1.3 – indledende sætning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.3. Traktorfabrikanten vedlægger følgende 
oplysninger i sin ansøgning til en
godkendende myndighed:

1.3. Traktorfabrikanten vedlægger følgende 
oplysninger i sin ansøgning til den
godkendende myndighed:

Or. it

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I 
Direktiv 2000/25/EF
Bilag IV – punkt 2.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.1. En motorfabrikant kan markedsføre 
motorer [...] under en 
fleksibilitetsordning, der er godkendt i 
henhold til punkt 1 og 3 i dette bilag.

Or. it

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I 
Direktiv 2000/25/EF
Bilag IV – punkt. 2.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.2. Motorfabrikanten skal mærke disse 
motorer med følgende tekst: ”Motor 
markedsført under 
fleksibilitetsordningen” i 
overensstemmelse med betingelserne i 
punkt 5. af bilag I.

Or. it
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Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I 
Direktiv 2000/25/EF
Bilag IV – punkt 3.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.1. Den godkendende myndighed skal 
vurdere indholdet af anmodningen om en 
fleksibilitetsordning og de vedlagte 
dokumenter. På baggrund heraf 
informerer den traktorfabrikanten om sin 
afgørelse om, hvorvidt den tillader brug af 
den ønskede fleksibilitetsordning eller ej.

Or. it
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BEGRUNDELSE

Forslagets indhold
Det foreliggende direktiv vedrører emissioner fra landbrugstraktorer og udgør blot en 
kvantitativ ændring til direktiv 2000/25/EF, men ændrer ikke dets miljøbeskyttelsesmål, 
metode eller gyldighedsperiode. Det er et presserende direktiv, fordi det har indflydelse på en 
periode, der allerede begyndte den 1. januar 2011, og det er meget vigtigt på grund af den 
positive indvirkning, det forventes at have på den pågældende branche.
Direktiv 2000/25/EF om emissioner af forurenende stoffer fra landbrugstraktorer fastsætter 
grænseværdierne for kulilte (CO), kulbrinter (HC), kvælstofoxider (NOx) og partikler (PM), 
der kan udledes i udstødningsgasser fra dieselmotorer i traktorer.

Direktivet fastsætter den maksimale emission for hver type traktor på grundlag af 
motoreffekten, og giver mulighed for en gradvis, trinvis reduktion af emissioner. Den 31. 
december 2010 sluttede trin III A, og den 1. januar 2011 indledtes trin III B, som skal løbe 
frem til den 31. december 2013. Grænseværdierne for det trin, der lige er påbegyndt, er meget 
strengere end for det forudgående trin.
For at lette overgangen fra et trin til den næste, indførte direktivet en ”fleksibilitetsordning”, 
der gav traktorproducenter ret til at markedsføre en begrænset mængde traktorer med motorer 
kalibreret til de emissionsgrænseværdier, der var tilladt på det forudgående trin. På det 
nuværende trin, som forslaget sigter mod at ændre, giver fleksibilitetsordningen allerede 
mindre strenge grænseværdier for en procentdel på højst 20 % af det årlige salg, beregnet på 
grundlag af det gennemsnitlige salg i EU i de seneste fem år, og for mindre virksomheder et 
maksimalt tilladt antal, der er fastsat i direktivet.

Den foreslåede ændring forøger blot procentsatsen fra 20 % til 50 %. Målet er her at fastholde 
tilstrækkelig økonomisk udvikling af den pågældende branche, mens 
miljøbeskyttelsesprogrammet bevares uforandret. Den foreslåede ændring er baseret på 
følgende betragtninger:

a) Teknologisk udviklingsinterval: De mest drastiske reduktioner i emissionerne, der er fastsat 
for trin III B, indebærer større ændringer af eksisterende motorer, som vil påvirke deres 
konfiguration, størrelse og vægt. Der er derfor også behov for betydelige mekaniske 
ændringer af traktorerne for at skaffe plads til de nye motorer. De teknologiske løsninger, som 
vil gøre det muligt at overholde de begrænsninger, der er indført på det nuværende trin, er 
endnu ikke endelige og kræver fortsat en betydelig forskningsindsats.

b) Den økonomiske krise: Den finansielle og økonomiske krise har ramt hele verden og 
næsten alle produktionssektorer, herunder fremstilling af traktorer. Ifølge organisationen, der 
repræsenterer industrien (CEMA), faldt omsætningen med 20-25 % mellem 2008 og 2009, 
mens tal for 1. kvartal 2010 viser et fald på 22 % i forhold til 2009. 

Direktivet vil ikke have nogen indvirkning på budgettet, og er med behørig hensyntagen til 
nærhedsprincippet baseret på artikel 114 i traktaten.

Ordførerens bemærkninger
Direktivet, som Kommissionen foreslår, er bestemt positivt. Det respekterer de 
miljøbeskyttelsesmål, EU har vedtaget for nogen tid siden. Kommissionen kunne i betragtning 
af den alvorlige økonomiske krise have fremsat mere radikale forslag, som f.eks. et 
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moratorium om direktivet, en ændring i trinenes varighed eller en endnu højere procentdel af 
fleksibilitet.

Imidlertid har Kommissionen valgt at indføre en foranstaltning, som er enkel, effektiv og 
rettidig, og som vil gøre det muligt

a) for producenter i EU at sælge traktorer, overvinde den nuværende vanskelige økonomiske 
krise, finde nye ressourcer til forskning og overholde de grænseværdier, der er fastsat ved 
europæisk lov for at beskytte miljøet;
b) for landbrugere at erstatte deres ældste traktorer med nye, hvis motorer vil være mindre 
forurenende.
Hvis den foreslåede ændring ikke blev vedtaget, ville vi paradoksalt nok ende med et resultat 
modsat det, som vi alle stræber efter at opnå. Mange landmænd, der står over for valget 
mellem at beholde gamle traktorer, der er mere forurenende, og købe nye, som er betydeligt 
dyrere og er baseret på teknologi, som stadig er usikker og risikabel, vil måske foretrække den 
første løsning, navnlig i betragtning af de aktuelle økonomiske vanskeligheder, og dette ville 
skade snarere end forbedre Europas miljø.
Reelt vil direktivet med de beskedne foreslåede ændringer gøre det muligt for EU at opnå et 
væsentligt samlet resultat, der omfatter effektiv miljøbeskyttelse, positiv støtte til de 
økonomiske udsigter for den pågældende industri, en højst efterspurgt stigning i omsætningen 
til brug inden for forskning og en periode, der med rimelighed kan anses for nødvendig for at 
give forskere og industrien mulighed for at udvikle nye motorer, som lever op til de 
oprindelige niveauer, der foreslås for trin III B. Endelig er det også værd at understrege de 
meget begrænsede miljømæssige konsekvenser, som den foreslåede ændring vil have.

Ifølge en vurdering af FFC for Kommissionen vil den anslåede effekt af 
fleksibilitetsordningen, som ændret ved dette forslag kun beløbe sig til 0,3 % af de samlede 
emissioner fra alle mobile ikke-vejgående maskiner, der er i brug i det første år.


