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BEGRUNDELSE

Europa-Parlamentet har den 5. Maj 1999 vedtaget en udtalelse1 om forslag til
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foranstaltninger mod emission af
forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til fremdrift af landbrugs-
og skovbrugstraktorer og om ændring af Rådets direktiv 74/150/EØF (KOM(98)0472
- C4-0512/98 - 98/0247(COD)), og I henhold til artikel 250 I EF-traktaten ændrer
Kommissionen sit forslag.

Af Europa-Parlamentets fire ændringsforslag kan Kommissionen acceptere de to,
nemlig ændringsforslag nr. 1 og 3.

Ændringsforslag nr. 1 består I en ny betragtning, hvori der udtrykkelig henvises til
den modus vivendi, som Europa-Parlamentet og Kommissionen har indgået om
udvalgsproceduren.

Ændringsforslag nr. 3 består I, at udtrykket "I så god tid" erstattes med udtrykket
"tidligst muligt" I artikel 7, stk. 3, om afgiftsbegunstigelser.

Ændringsforslag nr. 2 ville kræve, at der inden udgangen af 2002 fremsættes forslag
om en stramning af grænseværdierne for forurenende stoffer, og kan ikke accepteres.
Direktivet bliver først gennemført I den nationale lovgivning I 2001, således at
gennemførelsen af 2. Fase kommer til at vare til ind I 2003; dette giver ikke den
fornødne tidsmæssige afstand til, at dets økonomiske og erhvervsmæssige
konsekvenser kan bedømmes.

Ændringsforslag nr. 4 omhandler proceduren for tilpasning til den tekniske udvikling
og hører ikke hjemme I et særdirektiv. Emnet hører til I rammedirektivet,
74/150/EØF, og det vil om kort tid blive omredigeret.

1 PE 279.324, s. 60.
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Ændret forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

OM FORANSTALTNINGER MOD EMISSION AF FORURENENDE
LUFTARTER OG PARTIKLER FRA FORBRÆNDINGSMOTORER TIL

FREMDRIFT AF LANDBRUGS- OG SKOVBRUGSTRAKTORER OG OM
ÆNDRING AF DIREKTIV 74/150/EØF

(EØS-relevant tekst)

Betragtning nr. 8a (ny)

Ændret tekst (ny)

(8a) Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen indgik den 20. december 1994 en
modus vivendi vedrørende gennemførelsesforanstaltningerne til retsakter vedtaget
efter fremgangsmåden i traktatens artikel 189 B (1);

(1) EFT C 102 af 4.4.1996, s. 1.

Artikel 7, stk. 3

Oprindelig tekst

3. Kommissionen skal underrettes om planer om indførelse eller ændring af de i stk. 1
omhandlede afgiftsbegunstigelser i så god tid, at den kan fremsætte sine
bemærkninger dertil.

Ændret tekst

3. Kommissionen skal underrettes om planer om indførelse eller ændring af de i stk. 1
omhandlede afgiftsbegunstigelser tidligst muligt, således at den kan fremsætte sine
bemærkninger dertil.


