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PAKEITIMAI 001-024  
pateik÷ Aplinkos, visuomen÷s sveikatos ir maisto saugos komitetas 
 
Pranešimas 
Salvatore Tatarella A7-0091/2011 
Nuostatos d÷l traktorių, pateiktų rinkai pagal lankstumo schemą 
 
Pasiūlymas d÷l direktyvos (COM(2010)0607 – C7-0342/2010 – 2010/0301(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Pakeitimas  1 

Pasiūlymas d÷l direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
1 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) 2000 m. geguž÷s 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2000/25/EB d÷l veiksmų, kurių būtina 
imtis d÷l variklių, skirtų žem÷s ūkio ar 
miškų ūkio traktoriams, išmetamų dujinių 
teršalų ir kietųjų dalelių, iš dalies 
keičiančioje Tarybos direktyvą 
74/150/EEB9, reglamentuojamas žem÷s 
ūkio ir miškų ūkio traktoriuose sumontuotų 
variklių išmetalų kiekis. Dabartinio etapo 
išmetalų kiekio ribin÷s vert÷s, taikomos 
tvirtinant daugumos sl÷ginio uždegimo 
variklių tipą, yra nurodomos kaip 
III A etapo ribin÷s vert÷s. Direktyvoje 
numatyta, kad nuo 2011 m. sausio 1 d. šios 
ribin÷s vert÷s bus palaipsniui pakeistos 
griežtesn÷mis III B etapo ribin÷mis 
vert÷mis tiekiant variklius rinkai ir nuo 
2010 m. sausio 1 d. – tvirtinant šių variklių 
tipą. Atsižvelgiant į tai, kad IV etapo 
ribin÷s vert÷s griežtesn÷s nei III B etapo 
vert÷s, IV etapas bus įgyvendinamas 

(1) 2000 m. geguž÷s 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2000/25/EB d÷l veiksmų, kurių būtina 
imtis d÷l variklių, skirtų žem÷s ūkio ar 
miškų ūkio traktoriams, išmetamų dujinių 
teršalų ir kietųjų dalelių, iš dalies 
keičiančioje Tarybos direktyvą 
74/150/EEB9, reglamentuojamas žem÷s 
ūkio ir miškų ūkio traktoriuose sumontuotų 
variklių išmetalų kiekis, siekiant dar 
labiau saugoti žmonių sveikatą ir aplinką. 
Dabartinio etapo išmetalų kiekio ribin÷s 
vert÷s, taikomos tvirtinant daugumos 
sl÷ginio uždegimo variklių tipą, yra 
nurodomos kaip III A etapo ribin÷s vert÷s. 
Direktyvoje numatyta, kad nuo 2011 m. 
sausio 1 d. šios ribin÷s vert÷s bus 
palaipsniui pakeistos griežtesn÷mis 
III B etapo ribin÷mis vert÷mis tiekiant 
variklius rinkai ir nuo 2010 m. sausio 1 d. – 
tvirtinant šių variklių tipą. Atsižvelgiant į 
tai, kad IV etapo ribin÷s vert÷s griežtesn÷s 
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palaipsniui – nuo 2013 m. sausio 1 d. 
tvirtinant tokių variklių tipą, o nuo 2014 m. 
sausio 1 d. – tiekiant juos rinkai. 

nei III B etapo vert÷s, IV etapas bus 
įgyvendinamas palaipsniui – nuo 2013 m. 
sausio 1 d. tvirtinant tokių variklių tipą, o 
nuo 2014 m. sausio 1 d. – tiekiant juos 
rinkai. 

Pagrindimas 
 
Vienas iš Direktyvos 2000/25/EB tikslų – užtikrinti kuo didesnę naudą Europos aplinkai ir 
visuomen÷s sveikatai. 
 

Pakeitimas  2 

Pasiūlymas d÷l direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)  
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (1a) Tikimasi, kad per 12 m÷nesių 
Komisija pateiks pasiūlymą d÷l išsamaus 
Direktyvos 2000/25/EB persvarstymo. 
Pageidautina, kad Komisija kuo anksčiau 
pateiktų pasiūlymą d÷l išsamaus 
persvarstymo. 

Pagrindimas 
 
Dabartinį pasiūlymą d÷l dalinio Direktyvos 2000/25/EB persvarstymo Komisija pateik÷ gana 
v÷lai, nes priemon÷s, kurias Komisija ketina iš dalies keisti įsigaliojo nuo 2011 m. sausio 1 d. 
Išsamiai persvarsčius Direktyvą 2000/25/EB būtų galima nuodugniau išnagrin÷ti šiuo metu 
galiojantį reglamentą. 

 

Pakeitimas  3 

Pasiūlymas d÷l direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
2 konstatuojamoji dalis  
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) Per÷jimas prie III B etapo susijęs su 
technologiniu šuoliu, kuriam įgyvendinti 
reikia didelių sąnaudų variklių 
konstrukcijai pakeisti ir pažangiems 
techniniams sprendimams sukurti. Šis 
teis÷s aktų leid÷jo 2005 m. numatytas 
per÷jimas sutapo su ekonomikos 
nuosmukiu nagrin÷jamame sektoriuje, 

(2) Per÷jimas prie III B etapo susijęs su 
technologiniu šuoliu, kuriam įgyvendinti 
reikia didelių sąnaudų variklių 
konstrukcijai pakeisti ir pažangiems 
techniniams sprendimams sukurti. 
Pasaulin÷ finansų ir ekonomikos kriz÷ 
negali būti priežastis švelninti aplinkos 
apsaugos standartus. Investicijos į aplinką 
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tod÷l pramonei sunku padengti 
įgyvendinimo sąnaudas, kurios patiriamos 
prisitaikant prie naujų teisinių 
reikalavimų. 

tausojančias technologijas svarbios 
ateities augimui, darbo vietų kūrimui ir 
sveikatos apsaugai skatinti. 

Pagrindimas 
 
Vykstant dabartin÷ms diskusijoms Komisija pažym÷jo, kad pasaulin÷ finansų ir ekonomikos 
kriz÷ padar÷ didžiulį neigiamą poveikį susijusioms pramon÷s šakoms. Tačiau nepaisant 
pramonę šiuo metu ap÷musių sunkumų būtina dar kartą pabr÷žti, kad kriz÷ negali būti 
priežastis švelninti aplinkos apsaugos standartus. Priešingai, investicijos į aplinką tausojančias 
technologijas yra varomoji ateities augimo ir užimtumo Europoje j÷ga ir svarbus sveikatos 
apsaugos veiksnys. 

 

Pakeitimas  4 

Pasiūlymas d÷l direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
3 konstatuojamoji dalis  
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) Direktyvoje 2000/25/EB nustatyta 
lankstumo schema, kad traktorių 
gamintojai gal÷tų laikotarpiu tarp dviejų 
išmetalų kiekio ribojimo etapų parduoti 
ribotą skaičių variklių, kurie neatitinka 
reikalavimų d÷l galiojančių išmetalų kiekio 
ribinių verčių, bet yra patvirtinti kaip 
atitinkantys reikalavimus d÷l ankstesniojo 
etapo išmetalų kiekio ribinių verčių. 

(3) Direktyvoje 2000/25/EB nustatyta 
lankstumo schema, kad traktorių 
gamintojai gal÷tų konkrečiu etapu 
parduoti ribotą skaičių variklių, kurie 
neatitinka reikalavimų d÷l galiojančių 
išmetalų kiekio ribinių verčių, bet yra 
patvirtinti kaip atitinkantys reikalavimus 
d÷l ankstesniojo etapo išmetalų kiekio 
ribinių verčių. 

 

Pakeitimas  5 

Pasiūlymas d÷l direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
5 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) Per÷jimo nuo III A prie III B etapo 
laikotarpiu variklių, tiekiamų rinkai pagal 
lankstumo schemą, procentin÷ dalis tur÷tų 
būti padidinta nuo 20 iki 50 % traktorių 
gamintojų metin÷s traktorių, parduodamų 
su tos kategorijos varikliais, apyvartos. 
Optimaliu atveju didžiausias variklių, kurie 
gali būti tiekiami rinkai pagal lankstumo 
schemą, skaičius tur÷tų būti atitinkamai 

(5) III B etapu traktorių, kurie prad÷ti 
eksploatuoti pagal lankstumo schemą, 
procentin÷ dalis sudaro 35 % traktorių su 
tos kategorijos varikliais, kuriuos prad÷jo 
eksploatuoti traktorių gamintojai, metinio 
kiekio. Optimaliu atveju fiksuotas variklių, 
kurie gali būti tiekiami rinkai pagal 
lankstumo schemą, skaičius tur÷tų būti 
atitinkamai pakeistas. 
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pakeistas. 

 

Pakeitimas  6 

Pasiūlymas d÷l direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)  
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (5a) Įmon÷s, naudojančios įrangą, kuri 
patenka į šios direktyvos taikymo sritį, 
tur÷tų pasinaudoti Europos finansin÷s 
paramos programomis arba 
atitinkamomis valstybių narių 
įgyvendinamomis paramos programomis. 
Tur÷tų būti svarstoma galimyb÷ 
reikalauti, kad pagal šias programas 
teikiamos paramos gav÷jai savo filialuose 
taikytų geriausias turimas technologijas. 
Parama tur÷tų būti skiriama tik toms 
įmon÷ms, kurios naudoja pažangiausias, 
geriausius išmetalų standartus 
atitinkančias technologijas. 

 

Pakeitimas  7 

Pasiūlymas d÷l direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
7 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) Šioje direktyvoje numatytomis 
priemon÷mis atsižvelgiama į laikinus 
pramon÷s patiriamus sunkumus; jos tur÷tų 
būti skirtos tik per÷jimui nuo III A prie 
III B etapo ir tur÷tų baigti galioti 2013 m. 
gruodžio 31 d., 

(7) Šioje direktyvoje numatytomis 
priemon÷mis atsižvelgiama į laikinus 
pramon÷s patiriamus sunkumus; jos tur÷tų 
būti skirtos tik per÷jimui prie III B etapo, 

 

Pakeitimas  8 

Pasiūlymas d÷l direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)  
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (7a) Laikoma, kad dabartin÷s išmetamų 
itin smulkių suodžių dalelių kiekio ribos 
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tur÷tų būti siaurinamos, t. y. į 
būsimuosius teis÷s aktus, kuriais 
remiantis siekiama spręsti klausimą d÷l 
tolesnių su išmetalais susijusių tikslų, turi 
būti įtrauktas dalelių kiekio kriterijus. 

 

Pakeitimas  9 

Pasiūlymas d÷l direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio -1 punktas (naujas)  
Direktyva 2000/25/EB 
1 straipsnio naujos įtraukos  
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1) 1 straipsnis papildomas šiomis 
įtraukomis: 

 – „lankstumo schema“ – tai išimčių 
taikymo procedūra, pagal kurią valstyb÷ 
nar÷ leidžia tiekti rinkai ribotą kiekį 
variklių, kaip nustatyta vadovaujantis 
3a straipsnyje išd÷stytais reikalavimais, 

 – „variklio kategorija“ – tai variklių 
klasifikavimas derinant galios intervalą ir 
išmetalų kiekio ribojimo etapą. 

 

Pakeitimas  10 

Pasiūlymas d÷l direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 1 punktas 
Direktyva 2000/25/EB 
3 a straipsnio 1 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. 3a straipsnis papildomas šia pastraipa: 
„IV priedo 1.2., 1.2.1 ir 1.2.2 skirsniuose 
išd÷styta lankstumo schema taikoma tik 
per÷jimui nuo III A prie III B etapo ir 
baigia galioti 2013 m. gruodžio 31 d.“ 

1. 3a straipsnis pakeičiamas taip: 
„Nukrypdamos nuo 3 straipsnio 1 ir 
2 dalių nuostatų, valstyb÷s nar÷s 
užtikrina, kad traktorių gamintojo 
prašymu ir laikantis sąlygos, kad 
patvirtinimą suteikianti institucija jau yra 
išdavusi šiuo atveju aktualų leidimą, gali 
būti prad÷tas eksploatuoti ribotas kiekis 
traktorių, kaip nustatyta pagal IV priede 
nurodytas procedūras. Lankstumo 
schema pradedama taikyti, kai konkretus 
etapas tampa privalomas, o jos trukm÷ 
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tokia pat, kaip ir paties etapo. Remiantis 
lankstumo schema varikliai tvirtinami 
pagal etapo, kuris buvo prieš pat šiuo 
metu vykdomąjį, reikalavimus. IV priedo 
1.2., 1.2.1 ir 1.2.2 skirsniuose išd÷styta 
lankstumo schema taikoma III B etapui, o 
jo trukm÷ – 3 metai. 

 

Pakeitimas  11 

Pasiūlymas d÷l direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 2 punktas 
Direktyva 2000/25/EB 
IV priedo 1 skirsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. IV priedo 1 skirsnis pakeičiamas šios 
direktyvos I priedo tekstu. 

2. IV priedas pakeičiamas šios direktyvos 
I priedo tekstu. 

 

Pakeitimas  12 

Pasiūlymas d÷l direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
I priedas 
Direktyva 2000/25/EB 
IV priedo 1 skirsnio 1.1. punktas  
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

IV priedo 1 skirsnis pakeičiamas taip: IV priedas pakeičiamas taip: 

1.1. Išskyrus per÷jimo nuo III A prie 
III B etapo laikotarpį, traktorių 
gamintojas, pageidaujantis pasinaudoti 
lankstumo schema, turi prašyti savo 
patvirtinimą suteikiančios institucijos 
leidimo laikotarpiu nuo vieno iki kito 
išmetalų kiekio ribojimo etapo tiekti 
rinkai arba įsigyti iš variklių tiek÷jų 1.1.1 
ir 1.1.2 skirsniuose nurodytų variklių, 
kurie neatitinka galiojančių reikalavimų 
d÷l išmetalų kiekio ribinių verčių, tačiau 
yra patvirtinti kaip atitinkantys 
reikalavimus d÷l ankstesniojo etapo 
išmetalų kiekio ribinių verčių. 

1.1. Traktorių gamintojas, pageidaujantis 
pasinaudoti lankstumo schema, turi prašyti 
patvirtinimą suteikiančios institucijos 
leidimo prad÷ti eksploatuoti traktorius 
vadovaujantis atitinkamomis šiame priede 
išd÷stytomis nuostatomis. Išskyrus 
III B etapą, traktorių kiekiai negali viršyti 
kiekių, kurie nurodyti 1.1.1. ir 1.1.2. 
skirsniuose. Varikliai atitinka 
3a straipsnyje nurodytus reikalavimus. 

 

Pakeitimas  13 



 

 
 PE465.637/ 7 

 LT 

Pasiūlymas d÷l direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
I priedas 
Direktyva 2000/25/EB 
IV priedo 1 skirsnio 1.1.1. punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1.1.1. Variklių, tiekiamų rinkai pagal 
lankstumo schemą, skaičius kiekvienai 
variklių kategorijai turi neviršyti 20 % 
traktorių gamintojų metin÷s traktorių, 
kuriuose įmontuotas tos kategorijos 
variklis, apyvartos (apskaičiuotos pagal 
vidutinę apyvartą Sąjungos rinkoje per 
pastaruosius 5 metus). Jei traktorių 
gamintojas prekiauja Sąjungos rinkoje 
mažiau kaip penkerius metus, vidurkis 
apskaičiuojamas pagal faktinį laikotarpį, 
kurį traktorių gamintojas prekiavo 
traktoriais Sąjungoje. 

1.1.1. Variklių ir traktorių, kurie 
pradedami eksploatuoti pagal lankstumo 
schemą, skaičius kiekvienai variklių 
kategorijai turi neviršyti 20 % traktorių 
gamintojo prad÷tų eksploatuoti traktorių, 
kuriuose įmontuotas tos kategorijos 
variklis, metinio kiekio (apskaičiuotos 
pagal vidutinę apyvartą Sąjungos rinkoje 
per pastaruosius 5 metus). Jei traktorių 
gamintojas ketina Sąjungos rinkoje 
eksploatuoti traktorius mažiau kaip 
penkerius metus, vidurkis apskaičiuojamas 
pagal faktinį laikotarpį, kuriuo traktorių 
gamintojas ketina eksploatuoti traktorius 
Sąjungoje. 

 

Pakeitimas  14 

Pasiūlymas d÷l direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
I priedas 
Direktyva 2000/25/EB 
IV priedo 1 skirsnio 1.1.2. punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1.1.2. Pagal kitą galimą alternatyvą 1.1.1. 
skirsniui, traktorių gamintojas gali prašyti 
leidimo variklių tiek÷jams tiekti rinkai 
nustatytą skaičių variklių pagal 
lankstumo schemą. Kiekvienos 
kategorijos variklių skaičius negali viršyti 
šių verčių: 

1.1.2. Pagal kitą galimą alternatyvą 1.1.1. 
skirsniui kiekvienos galios intervalo 
traktorių skaičius negali viršyti šių kiekių: 

 

Pakeitimas  15 

Pasiūlymas d÷l direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
I priedas 
Direktyva 2000/25/EB 
IV priedo 1 skirsnio 1.1.2. punktas – lentel÷ – antrašt÷s 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Variklio kategorija (kW) Variklio galios intervalas (kW) 

Variklių skaičius Traktorių skaičius 

 

Pakeitimas  16 

Pasiūlymas d÷l direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
I priedas 
Direktyva 2000/25/EB 
IV priedo 1 skirsnio 1.2. punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1.2. Per÷jimo nuo III A prie III B etapo 
laikotarpiu traktorių gamintojas, 
pageidaujantis pasinaudoti lankstumo 
schema, turi prašyti savo patvirtinimą 
suteikiančios institucijos leidimo 
laikotarpiu nuo vieno iki kito išmetalų 
kiekio ribojimo etapo tiekti rinkai arba 
įsigyti iš variklių tiek÷jų 1.2.1 ir 1.2.2 
skirsniuose nurodytų variklių, kurie 
neatitinka reikalavimų d÷l galiojančių 
išmetalų kiekio ribinių verčių, tačiau yra 
patvirtinti kaip atitinkantys reikalavimus 
d÷l ankstesniojo etapo išmetalų kiekio 
ribinių verčių. 

1.2. III B etapo laikotarpiu traktorių 
gamintojas, pageidaujantis pasinaudoti 
lankstumo schema, turi prašyti patvirtinimą 
suteikiančios institucijos leidimo prad÷ti 
eksploatuoti traktorius vadovaujantis 
atitinkamomis nuostatomis, nurodytomis 
IV priede. Traktorių skaičius neviršija 
1.2.1 ir 1.2.2. skirsniuose nurodytų kiekių. 
Varikliai atitinka 3a straipsnyje nurodytus 
reikalavimus. 

 

Pakeitimas  17 

Pasiūlymas d÷l direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
I priedas 
Direktyva 2000/25/EB 
IV priedo 1 skirsnio 1.2.1. punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1.2.1. Kiekvienos variklių kategorijos 
variklių, pateiktų rinkai pagal lankstumo 
schemą, skaičius turi neviršyti 50 % 
traktorių gamintojų metin÷s traktorių, 
kuriuose įmontuotas tos kategorijos 
variklis, apyvartos (apskaičiuotos pagal 
vidutinę apyvartą Sąjungos rinkoje per 
pastaruosius 5 metus). Jei traktorių 

1.2.1. Kiekvienos variklių kategorijos 
variklių ir traktorių, kuriuos ketinama 
prad÷ti eksploatuoti pagal lankstumo 
schemą, skaičius turi neviršyti 35 % 
traktorių gamintojo prad÷tų eksploatuoti 
traktorių su tos kategorijos varikliais, 
metinio kiekio (apskaičiuoto pagal vidutinę 
apyvartą Sąjungos rinkoje per pastaruosius 
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gamintojas prekiauja Sąjungos rinkoje 
mažiau kaip penkerius metus, vidurkis 
apskaičiuojamas pagal faktinį laikotarpį, 
kurį traktorių gamintojas prekiavo 
traktoriais Sąjungoje. 

5 metus). Jei traktorių gamintojas 
eksploatuoja traktorius Sąjungos rinkoje 
mažiau kaip penkerius metus, vidurkis 
apskaičiuojamas pagal faktinį laikotarpį, 
kuriuo traktorių gamintojas eksploatavo 
traktorius Sąjungoje. 

 

Pakeitimas  18 

Pasiūlymas d÷l direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
I priedas 
Direktyva 2000/25/EB 
IV priedo 1 skirsnio 1.2.2. punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1.2.2. Pagal kitą galimą alternatyvą 1.2.1. 
skirsniui, traktorių gamintojas gali prašyti 
leidimo variklių tiek÷jams tiekti rinkai 
nustatytą skaičių variklių pagal 
lankstumo schemą. Kiekvienos 
kategorijos variklių skaičius negali viršyti 
šių verčių: 

1.2.2. Pagal kitą galimą alternatyvą 1.2.1. 
skirsniui kiekvieno galios intervalo 
traktorių skaičius negali viršyti šių verčių: 

 

Pakeitimas  19 

Pasiūlymas d÷l direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
I priedas 
Direktyva 2000/25/EB 
IV priedo 1 skirsnio 1.2.2. punktas - lentel÷ - antrašt÷s 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Variklio kategorija (kW) Variklio galios intervalas (kW) 

Variklių skaičius Traktorių skaičius 
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Pasiūlymas d÷l direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
I priedas 
Direktyva 2000/25/EB 
IV priedo 1 skirsnio 1.3. punkto įžangin÷ dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1.3. Į paraišką patvirtinimą išduodančiai Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 



 

 
 PE465.637/ 10 

 LT 

institucijai traktorių gamintojas įtraukia šią 
informaciją: 

neturi. 
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Pasiūlymas d÷l direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
1 priedas 
Direktyva 2000/25/EB 
IV priedo 1 skirsnio 1.4. punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1.4. Traktorių gamintojas pateikia 
patvirtinimą išduodančiai institucijai 
informaciją apie lankstumo schemos 
įgyvendinimą, kurios patvirtinimą 
išduodanti institucija gali paprašyti kaip 
būtinos sprendimui priimti. 

1.4. Traktorių gamintojas pateikia 
patvirtinimą išduodančiai institucijai 
būtiną informaciją apie lankstumo 
schemos įgyvendinimą, kurios patvirtinimą 
išduodanti institucija gali paprašyti kaip 
būtinos sprendimui priimti. 
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Pasiūlymas d÷l direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
1 priedas 
Direktyva 2000/25/EB 
IV priedo 1 skirsnio 1.5. punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1.5. Traktorių gamintojas kas šešis 
m÷nesius pateikia kiekvienos valstyb÷s 
nar÷s, kurioje prekiauja traktoriais arba 
varikliais, patvirtinimą išduodančiai 
institucijai ataskaitą apie jo taikomų 
lankstumo schemų įgyvendinimą. 
Ataskaitoje turi būti nurodyti suvestiniai 
duomenys apie variklių ir traktorių, 
pateiktų rinkai pagal lankstumo schemą, 
skaičių, variklio ir traktoriaus serijos 
numeriai ir valstyb÷s nar÷s, kuriose 
traktoriai prad÷ti eksploatuoti. Ši tvarka 
galioja tol, kol vykdoma lankstumo 
schema. 

1.5. Traktorių gamintojas kas šešis 
m÷nesius pateikia kiekvienos valstyb÷s 
nar÷s, kurioje prekiauja traktoriais arba 
varikliais, patvirtinimą išduodančiai 
institucijai ataskaitą apie jo taikomų 
lankstumo schemų įgyvendinimą. 
Ataskaitoje turi būti nurodyti suvestiniai 
duomenys apie variklių ir traktorių, 
pateiktų rinkai pagal lankstumo schemą, 
skaičių, variklio ir traktoriaus serijos 
numeriai ir valstyb÷s nar÷s, kuriose 
traktoriai prad÷ti eksploatuoti. Ši tvarka be 
jokių išimčių galioja tol, kol vykdoma 
lankstumo schema. 
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Pasiūlymas d÷l direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
I priedas 
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Direktyva 2000/25/EB 
IV priedo 2 skirsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  

 2. VARIKLIŲ GAMINTOJO 
VEIKSMAI 

2.1. Variklio gamintojas gali pateikti į 
rinką variklius, vadovaudamasis 
lankstumo schema, patvirtinta pagal šio 
priedo 1 ir 3 skirsnius. 

2.2. Gamintojas turi paženklinti 
min÷tuosius variklius, pateikdamas šį 
tekstą: „Variklis, pateiktas į rinką pagal 
lankstumo schemą“, vadovaujantis 
I priedo 5 skirsnyje nurodytais 
reikalavimais. 
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Pasiūlymas d÷l direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
I priedas 
Direktyva 2000/25/EB 
IV priedo 3 skirsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  

 3. LEIDIMĄ SUTEIKIANČIOS 
INSTITUCIJOS VEIKSMAI 

3.1. Patvirtinimą suteikianti institucija 
įvertina prašymo leisti pasinaudoti 
lankstumo schema turinį ir pridedamus 
dokumentus. Tuomet ji praneša 
traktorių gamintojui apie tai, ar 
nuspręsta leisti pasinaudoti lankstumo 
schema, kaip ir buvo prašoma, ar ne. 

 


