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Pozměňovací návrh 20
Bas Eickhout

Návrh směrnice – pozměňující akt
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Csaba Sándor Tabajdi, Kriton Arsenis, Åsa Westlund

Návrh směrnice – pozměňující akt
–

Návrh na zadmítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. en

Odůvodnění

Komise přišla s tímto návrhem relativně pozdě. Kompletní revize směrnice se očekává do
dvanácti měsíců. Současný přechodný režim umožňuje výrobcům traktorů vypořádat se 
s hospodářskými obtížemi a zároveň podporuje inovaci a hospodářskou soutěž. Proto není 
nyní pro změnu směrnice správný čas ani dostatečný důvod.

Pozměňovací návrh 22
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh směrnice – pozměňující akt
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
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Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Bairbre de Brún

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2000/25/ES ze dne 22. května 2000 
o opatřeních proti emisím plynných 
znečišťujících látek a znečišťujících částic 
z motorů používaných k pohonu 
zemědělských a lesnických traktorů, kterou 
se mění směrnice Rady 74/150/EHS9, 
upravuje emise z výfuku motorů 
zabudovaných do zemědělských a 
lesnických traktorů. Současná etapa 
mezních hodnot emisí platných pro 
schválení typu většiny vznětových motorů 
se označuje jako etapa III A. Směrnice 
stanoví, že tyto mezní hodnoty budou 
nahrazeny přísnějšími mezními hodnotami 
etapy III B, které vstoupí v platnost 
postupně od 1. ledna 2011, pokud jde o 
uvádění na trh, a od 1. ledna 2010, pokud 
jde o schválení typu těchto motorů. Etapa 
IV stanovující přísnější mezní hodnoty než 
etapa III B vstoupí v platnost postupně od 
1. ledna 2013, pokud jde o schválení typu 
pro tyto motory, a od 1. ledna 2014, pokud 
jde o uvádění na trh.

(1) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2000/25/ES ze dne 22. května 2000 
o opatřeních proti emisím plynných 
znečišťujících látek a znečišťujících částic 
z motorů používaných k pohonu 
zemědělských a lesnických traktorů, kterou
se mění směrnice Rady 74/150/EHS9, 
upravuje emise z výfuku motorů 
zabudovaných do zemědělských a 
lesnických traktorů v zájmu větší ochrany 
zdraví osob a ochrany životního prostředí. 
Současná etapa mezních hodnot emisí 
platných pro schválení typu většiny 
vznětových motorů se označuje jako etapa 
III A. Směrnice stanoví, že tyto mezní 
hodnoty budou nahrazeny přísnějšími 
mezními hodnotami etapy III B, které 
vstoupí v platnost postupně od 1. ledna 
2011, pokud jde o uvádění na trh, a od 
1. ledna 2010, pokud jde o schválení typu 
těchto motorů. Etapa IV stanovující 
přísnější mezní hodnoty než etapa III B 
vstoupí v platnost postupně od 1. ledna 
2013, pokud jde o schválení typu pro tyto 
motory, a od 1. ledna 2014, pokud jde o 
uvádění na trh.

Or. en
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Odůvodnění

Jedním z cílů směrnice 2000/25/ES je maximalizovat přínosy pro evropské životní prostředí a 
pro veřejné zdraví.

Pozměňovací návrh 24
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Od Komise se očekává, že do dvanácti 
měsíců připraví celkovou revizi směrnice 
2000/25/ES. Nejvhodnější by bylo, kdyby 
Komise tuto rozsáhlou revizi předložila co 
nejdříve.

Or. en

Odůvodnění

Komise předložila tento návrh na částečnou revizi směrnice 2000/25/ES relativně pozdě.
Opatření, která Komise zamýšlí pozměnit, jsou totiž od 1. ledna 2011 již částečně v platnosti. 
Celková revize směrnice 2000/25/ES by umožnila pracovat s nynějším nařízením komplexněji.

Pozměňovací návrh 25
Peter Liese

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Přechod na etapu III B vyžaduje 
skokovou změnu v technologii s 
významnými zaváděcími náklady na 
změnu konstrukce motorů a vývoj 
pokročilých technických řešení. Přechod 
stanovený zákonodárcem v roce 2005 se 
časově shoduje s hospodářskou recesí 
v dotčeném odvětví, která tomuto odvětví 

(2) Přechod na etapu III B vyžaduje 
skokovou změnu v technologii s 
významnými zaváděcími náklady na 
změnu konstrukce motorů a vývoj 
pokročilých technických řešení. 
Celosvětová finanční a hospodářská krize 
nemůže být důvodem pro snížení 
standardů v oblasti životního prostředí. 
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ztěžuje nesení potřebných prováděcích 
nákladů, aby se mohlo přizpůsobit novým 
právním požadavkům.

Investice do technologií šetrných 
k životnímu prostředí jsou důležité pro 
podporu budoucího růstu, pracovních 
míst a ochrany zdraví.

Or. en

Odůvodnění

Během probíhající diskuze Komise naznačila, že celosvětová finanční a hospodářská krize má 
značný negativní dopad na odvětví související s touto problematikou. Bez ohledu na těžkosti, 
kterým v současné době toto odvětví čelí, musí být znova zdůrazněno, že krize nemůže sloužit 
jako důvod pro snížení standardů v oblasti životního prostředí. Právě naopak, investice do 
zelených technologií jsou motorem pro budoucí růst a vytváření pracovních míst v Evropě a 
důležitým faktorem při zajišťování ochrany zdraví.

Pozměňovací návrh 26
Salvatore Tatarella

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Směrnice 2000/25/ES stanovuje 
přechodný režim, který výrobcům traktorů 
dovoluje v období mezi dvěma po sobě 
následujícími etapami nakoupit omezený 
počet motorů, jež nevyhovují současným 
mezním hodnotám emisí, ale byly 
schváleny pro nejbližší předcházející etapu 
mezních hodnot.

(3) Směrnice 2000/25/ES stanovuje 
přechodný režim, který výrobcům traktorů 
dovoluje ve stanoveném období nakoupit 
omezený počet motorů, jež nevyhovují 
současným mezním hodnotám emisí, ale 
byly schváleny pro nejbližší předcházející 
etapu mezních hodnot.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Salvatore Tatarella

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V průběhu přechodu z etapy III A do (5) V průběhu etapy III B by procento 
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etapy III B by se procento počtu motorů 
uváděných na trh v rámci přechodného 
režimu mělo zvýšit z 20 % na 50 % ročního 
odbytu výrobce traktorů, co se týče traktorů 
s motory v dané kategorii. Alternativní 
možnost, kdy lze v rámci přechodného 
režimu uvést na trh maximální počet 
motorů, by měla být odpovídajícím 
způsobem změněna.

počtu traktorů uváděných do provozu v 
rámci přechodného režimu mělo být 50 % 
ročního počtu traktorů uvedených 
výrobcem do provozu, co se týče traktorů s 
motory v dané kategorii. Alternativní 
možnost, kdy lze v rámci přechodného 
režimu uvést na trh pevně daný počet 
motorů, by měla být odpovídajícím 
způsobem změněna.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V průběhu přechodu z etapy III A do 
etapy III B by se procento počtu motorů 
uváděných na trh v rámci přechodného 
režimu mělo zvýšit z 20 % na 50 % ročního 
odbytu výrobce traktorů, co se týče 
traktorů s motory v dané kategorii. 
Alternativní možnost, kdy lze v rámci 
přechodného režimu uvést na trh 
maximální počet motorů, by měla být 
odpovídajícím způsobem změněna.

(5) V průběhu přechodu z etapy III A do 
etapy III B by maximální počet motorů 
uváděných na trh v rámci přechodného 
režimu neměl překročit 20 % ročního 
odbytu výrobce traktorů, co se týče 
traktorů s motory v dané kategorii. 
Alternativní možností by mělo být, že na 
trh lze umístit v rámci přechodného 
režimu maximální počet motorů, jejichž 
hodnoty nepřekročí údaje obsažené 
v tabulce v Příloze I, v bodě 1.2.2.

Or. en

Odůvodnění

Současný přechodný režim umožňuje výrobcům traktorů vypořádat se s hospodářskými 
obtížemi a zároveň podporuje inovaci a hospodářskou soutěž. Malí výrobci traktorů mohou 
zároveň k překonání negativních dopadů hospodářského poklesu potřebovat dodatečnou 
podporu, které se jim dostane rozšířením režimu.
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Pozměňovací návrh 29
Peter Liese

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Podniky využívající stroje, na které se 
tato směrnice vztahuje, by měly získávat 
podporu z evropských finančních 
podpůrných programů nebo 
z odpovídajících podpůrných programů 
zajišťovaných členskými státy. Musí být 
zohledněn požadavek kladený na příjemce 
podpor z těchto programů, aby využívali ty 
nejlepší technologie, které jsou v jejich 
oboru dostupné. Podporovány by měly být 
pouze ty podniky, které využívají 
technologie s těmi nejlepšími emisními 
standardy.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Holger Krahmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Opatření stanovená v této směrnici 
odrážejí dočasné obtíže, jimž odvětví čelí; 
proto by tato opatření měla být omezena na 
přechod z etapy III A do etapy III B a
skončit dne 31. prosince 2013.

(7) Opatření stanovená v této směrnici 
odrážejí dočasné obtíže, jimž odvětví čelí; 
proto by tato opatření měla být omezena na 
přechod z etapy III A do etapy III B.

Or. en
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Pozměňovací návrh 31
Salvatore Tatarella

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Opatření stanovená v této směrnici 
odrážejí dočasné obtíže, jimž odvětví čelí; 
proto by tato opatření měla být omezena na 
přechod z etapy III A do etapy III B a
skončit dne 31. prosince 2013.

(7) Opatření stanovená v této směrnici 
odrážejí dočasné obtíže, jimž odvětví čelí; 
proto by tato opatření měla být omezena na 
etapu III B.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Salvatore Tatarella

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Rozumí se, že současné emisní limity 
by měly být zpřísněny s ohledem na velmi 
jemné částice černého uhlí 
prostřednictvím zavedení kritéria počtu 
částic v budoucí legislativě, která se 
zaměří na další emisní cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Salvatore Tatarella

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7b) V zájmu zajištění indexu výkonnosti 
motorů z hlediska životního prostředí 
během většiny doby životnosti motorového 
vozidla, jak zamýšlí autor právní úpravy, 
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by měla nová legislativa týkající se emisí 
obsahovat také opatření týkající se 
palubních diagnostických systémů (OBD).

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Salvatore Tatarella

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový) 
Směrnice 2000/25/ES
Čl. 1 – nové odrážky 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 1. Do článku 1 se doplňují tyto definice: 
- „přechodný režim“: postup udělení 
výjimky, kterým členský stát umožní uvést 
na trh omezený počet motorů na základě 
podmínek stanovených v článku 3a;
- „kategorie motorů“: kategorie, do nichž 
se dělí motory způsobem, který spojuje 
třídu výkonu s etapou omezení výfukových 
emisí.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Holger Krahmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2000/25/ES
Čl. 3a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V článku 3a se doplňuje nový 
pododstavec, který zní: „Přechodný režim 
stanovený v bodech 1.2, 1.2 a 1.2.2 přílohy 
IV platí pouze pro přechod z etapy III A do 
etapy III B a jeho platnost skončí dne 31. 

1. V článku 3a se doplňuje nový 
pododstavec, který zní: „Přechodný režim 
stanovený v bodech 1.2, 1.2 a 1.2.2 přílohy 
IV platí pouze pro přechod z etapy III A do 
etapy III B.“
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prosince 2013.“

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Salvatore Tatarella

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2000/25/ES
Čl. 3a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V článku 3a se doplňuje nový 
pododstavec, který zní: „Přechodný režim 
stanovený v bodech 1.2, 1.2 a 1.2.2 přílohy 
IV platí pouze pro přechod z etapy III A 
do etapy III B a jeho platnost skončí dne 
31. prosince 2013.“

1. Článek 3a bude nahrazen následujícím 
textem: „Odchylně od čl. 3 odst. 1 a 2 
členské státy zajistí, aby mohl být na 
žádost výrobce traktorů a pod podmínkou, 
že schvalovací orgán vydal příslušné 
povolení, uveden do provozu omezený 
počet traktorů na základě postupů 
stanovených v příloze IV. Přechodný 
režim by měl začít tehdy, jakmile začne 
povinně platit určitá etapa, a trvá tak 
dlouho jako daná etapa, nejvýše však tři 
roky. V přechodném režimu jsou motory 
schvalovány na základě požadavků 
platných pro etapu, jež předchází etapě, 
která se pro tyto účely bere v potaz.“

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Bas Eickhout

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2000/25/ES
Čl. 3a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V článku 3a se doplňuje nový 
pododstavec, který zní: „Přechodný režim 

1. V článku 3a se doplňuje nový 
pododstavec, který zní: „Přechodný režim 
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stanovený v bodech 1.2, 1.2 a 1.2.2 přílohy 
IV platí pouze pro přechod z etapy III A do 
etapy III B a jeho platnost skončí dne 31. 
prosince 2013.“

stanovený v bodech 1.2, 1.2 a 1.2.2 přílohy 
IV platí pouze pro přechod z etapy III A do 
etapy III B a jeho platnost skončí dne 31. 
prosince 2013. Po tomto datu již nebude
pro přechod z etapy III A do etapy III B
umožněn žádný další pružný režim.“

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Salvatore Tatarella

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2000/25/ES
Příloha IV – oddíl 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Oddíl 1 přílohy IV se nahrazuje zněním 
přílohy I této směrnice.

2. Příloha IV se nahrazuje zněním přílohy
I této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Salvatore Tatarella

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha 1 – úvodní část
Směrnice 2000/25/ES
Příloha IV – oddíl 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oddíl 1 přílohy IV se nahrazuje zněním 
přílohy I této směrnice.

Příloha IV se nahrazuje přílohou I této 
směrnice.

Or. en
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Pozměňovací návrh 40
Salvatore Tatarella

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I
Směrnice 2000/25/ES
Příloha IV – oddíl 1 – bod 1.1.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.1. S výjimkou období přechodu z etapy 
III A do etapy III B požádá výrobce
traktorů, který si přeje použít přechodný 
režim, svůj schvalovací orgán o povolení, 
aby mohl v období mezi dvěma etapami 
emisí uvést na trh nebo odebrat od svých 
dodavatelů motorů motory, které 
nesplňují současné mezní hodnoty emisí, 
avšak byly schváleny na základě mezních 
hodnot nejbližší předcházející etapy, v 
množství uvedeném v bodech 1.1.1 a 1.1.2.

1.1. Výrobce traktorů, který si přeje použít 
přechodný režim, požádá schvalovací 
orgán o povolení, aby mohl traktory uvést 
do provozu v souladu s příslušnými 
opatřeními stanovenými v příloze IV. 
S výjimkou etapy III B nepřekročí 
množství traktorů množství uvedené
v bodech 1.2.1 a 1.2.2. Motory splňují
podmínky definované v článku 3a.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Salvatore Tatarella

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I
Směrnice 2000/25/ES
Příloha IV – oddíl 1 – bod 1.1.1.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.1.1. Počet motorů uváděných na trh v 
rámci přechodného režimu nesmí v žádné 
kategorii motorů překročit 20 % ročního 
odbytu dosahovaného výrobcem traktorů
u traktorů s motory dotyčné kategorie 
(vypočteno jako průměr odbytu na trhu 
Unie v posledních pěti letech). Pokud 
výrobce traktorů uváděl traktory na trh v 
Unii po dobu kratší než pět let, vypočte se 
průměr za období, během kterého uváděl 
traktory na trh v Unii.

1.1.1. Počet motorů a traktorů uváděných
do provozu v rámci přechodného režimu 
nesmí v žádné kategorii motorů překročit 
20 % ročního množství traktorů s motory 
dotyčné kategorie (vypočteno jako průměr 
odbytu na trhu Unie v posledních pěti 
letech) uváděných výrobcem traktorů do 
provozu. Pokud výrobce traktorů uváděl
traktory do provozu v Unii po dobu kratší 
než pět let, vypočte se průměr za období, 
během kterého uváděl traktory do provozu
v Unii.
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Or. en

Pozměňovací návrh 42
Salvatore Tatarella

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I
Směrnice 2000/25/ES
Příloha IV – oddíl 1 – bod 1.1.2.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.1.2. Alternativně k bodu 1.1.1 může 
výrobce traktorů požádat o povolení, aby 
jeho dodavatelé motorů mohli uvést na trh 
pevně stanovený počet motorů v rámci 
přechodného režimu. Počet motorů v 
každé kategorii motorů nesmí překročit 
tyto hodnoty:

1.1.2. Alternativně k bodu 1.1.1 počet 
motorů v určité třídě výkonu motoru
nesmí překročit tato množství:

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Salvatore Tatarella

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I
Směrnice 2000/25/ES
Příloha IV – oddíl 1 – bod 1.1.2. – tabulka – nadpisy

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kategorie motorů (kW) Třída výkonu motoru (kW)

Počet motorů Počet traktorů

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Salvatore Tatarella

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I
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Směrnice 2000/25/ES
Příloha IV – oddíl 1 – bod 1.2.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2. V průběhu období přechodu z etapy III 
A do etapy III B požádá výrobce traktorů, 
který si přeje použít přechodný režim, svůj
schvalovací orgán o povolení, aby mohl 
v období mezi dvěma etapami emisí uvést 
na trh nebo odebrat od svých dodavatelů 
motorů motory, které nesplňují současné 
mezní hodnoty emisí, avšak byly 
schváleny na základě mezních hodnot 
nejbližší předcházející etapy, v množství 
uvedeném v bodech 1.1.1 a 1.1.2.

1.2. Během etapy III B výrobce traktorů, 
který si přeje použít přechodný režim, 
požádá schvalovací orgán o povolení, aby 
mohl traktory uvést do provozu v souladu 
s příslušnými opatřeními uvedenými 
v příloze IV. Množství traktorů nepřekročí 
množství stanovené v bodech 1.2.1 a 1.2.2. 
Motory splňují podmínky definované 
v článku 3a.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I
Směrnice 2000/25/ES
Příloha IV – oddíl 1 – bod 1.2.1.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2.1. Počet motorů uváděných na trh v 
rámci přechodného režimu nesmí v žádné 
kategorii motorů překročit 50 % ročního 
odbytu dosahovaného výrobcem traktorů u 
traktorů s motory dotyčné kategorie 
(vypočteno jako průměr odbytu na trhu 
Unie v posledních pěti letech). Pokud 
výrobce traktorů uváděl traktory na trh v 
Unii po dobu kratší než pět let, vypočte se 
průměr za období, během kterého uváděl 
traktory na trh v Unii.

1.2.1. Počet motorů uváděných na trh v 
rámci přechodného režimu nesmí v žádné 
kategorii motorů překročit 20 % ročního 
odbytu dosahovaného výrobcem traktorů u 
traktorů s motory dotyčné kategorie 
(vypočteno jako průměr odbytu na trhu 
Unie v posledních pěti letech). Pokud 
výrobce traktorů uváděl traktory na trh v
Unii po dobu kratší než pět let, vypočte se 
průměr za období, během kterého uváděl 
traktory na trh v Unii.

Or. en
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Odůvodnění

Přechodný režim má pomoci při přechodu z jedné emisní etapy do druhé, zejména v době 
ekonomických těžkostí. Současný přechodný režim umožňuje výrobcům traktorů vypořádat se 
s hospodářskými obtížemi a zároveň podporuje inovaci a hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh 46
Bas Eickhout

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I
Směrnice 2000/25/ES
Příloha IV – oddíl 1 – bod 1.2.1.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2.1. Počet motorů uváděných na trh v 
rámci přechodného režimu nesmí v žádné 
kategorii motorů překročit 50 % ročního 
odbytu dosahovaného výrobcem traktorů u 
traktorů s motory dotyčné kategorie 
(vypočteno jako průměr odbytu na trhu 
Unie v posledních pěti letech). Pokud 
výrobce traktorů uváděl traktory na trh v 
Unii po dobu kratší než pět let, vypočte se 
průměr za období, během kterého uváděl 
traktory na trh v Unii.

1.2.1. Počet motorů uváděných na trh v 
rámci přechodného režimu nesmí v žádné 
kategorii motorů překročit 20 % ročního 
odbytu dosahovaného výrobcem traktorů u 
traktorů s motory dotyčné kategorie 
(vypočteno jako průměr odbytu na trhu 
Unie v posledních pěti letech). Pokud 
výrobce traktorů uváděl traktory na trh v 
Unii po dobu kratší než pět let, vypočte se 
průměr za období, během kterého uváděl 
traktory na trh v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Holger Krahmer, Peter Liese

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I
Směrnice 2000/25/ES
Příloha IV – oddíl 1 – bod 1.2.1.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2.1. Počet motorů uváděných na trh v 
rámci přechodného režimu nesmí v žádné 
kategorii motorů překročit 50 % ročního 

1.2.1. Počet motorů uváděných na trh v 
rámci přechodného režimu nesmí v žádné 
kategorii motorů překročit 40 % ročního 
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odbytu dosahovaného výrobcem traktorů u 
traktorů s motory dotyčné kategorie 
(vypočteno jako průměr odbytu na trhu 
Unie v posledních pěti letech). Pokud 
výrobce traktorů uváděl traktory na trh v 
Unii po dobu kratší než pět let, vypočte se 
průměr za období, během kterého uváděl 
traktory na trh v Unii.

odbytu dosahovaného výrobcem traktorů u 
traktorů s motory dotyčné kategorie 
(vypočteno jako průměr odbytu na trhu 
Unie v posledních pěti letech). Pokud 
výrobce traktorů uváděl traktory na trh v 
Unii po dobu kratší než pět let, vypočte se 
průměr za období, během kterého uváděl 
traktory na trh v Unii.

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je pokusit se o dosažení kompromisu mezi požadavky 
politických skupin v Evropském parlamentu a zněním navrženým Komisí.

Pozměňovací návrh 48
Salvatore Tatarella

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I
Směrnice 2000/25/ES
Příloha IV – oddíl 1 – bod 1.2.1.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2.1. Počet motorů uváděných na trh v 
rámci přechodného režimu nesmí v žádné 
kategorii motorů překročit 50 % ročního 
odbytu dosahovaného výrobcem traktorů
u traktorů s motory dotyčné kategorie 
(vypočteno jako průměr odbytu na trhu 
Unie v posledních pěti letech). Pokud 
výrobce traktorů uváděl traktory na trh v 
Unii po dobu kratší než pět let, vypočte se 
průměr za období, během kterého uváděl 
traktory na trh v Unii.

1.2.1. Počet motorů a traktorů uváděných
do provozu v rámci přechodného režimu 
nesmí v žádné kategorii motorů překročit 
50 % ročního množství traktorů s motory 
dotyčné kategorie (vypočteno jako průměr 
odbytu na trhu Unie v posledních pěti 
letech) uváděných výrobcem traktorů do 
provozu. Pokud výrobce traktorů uváděl
traktory do provozu v Unii po dobu kratší
než pět let, vypočte se průměr za období, 
během kterého uváděl traktory do provozu
v Unii.

Or. en
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Pozměňovací návrh 49
Salvatore Tatarella

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I
Směrnice 2000/25/ES
Příloha IV – oddíl 1 – bod 1.2.2.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2.2. Alternativně k bodu 1.1.2 může
výrobce traktorů požádat o povolení, aby 
jeho dodavatelé motorů mohli uvést na trh 
pevně stanovený počet motorů v rámci 
přechodného režimu. Počet motorů v 
každé kategorii motorů nesmí překročit 
tyto hodnoty:

1.2.2. Alternativně k bodu 1.1.2 nesmí 
počet traktorů v každé třídě výkonu 
motoru překročit tyto hodnoty:

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Bas Eickhout

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I
Směrnice 2000/25/ES
Příloha IV – oddíl 1 – bod 1.2.2. – tabulka

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kategorie motorů 
(kW)

Počet motorů Kategorie motorů 
(kW)

Počet motorů

37–56 200 37–56 200

56–75 175 56–75 150
75–130 250 75–130 100
130–560 125 130–560 50

Or. en
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Pozměňovací návrh 51
Salvatore Tatarella

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I
Směrnice 2000/25/ES
Příloha IV – oddíl 1 – bod 1.2.2. – tabulka – nadpisy

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kategorie motorů (kW) Třída výkonu motoru (kW)
Počet motorů Počet traktorů

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Salvatore Tatarella

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I
Směrnice 2000/25/ES
Příloha IV – oddíl 1 – bod 1.3. – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.3. Výrobce traktorů přiloží ke své žádosti 
podané schvalovacímu orgánu:

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Salvatore Tatarella

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I
Směrnice 2000/25/ES
Příloha IV – oddíl 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. KROKY VÝROBCE MOTORŮ
2.1. Výrobce motorů může uvést na trh
motory v rámci přechodného režimu, 
jenž je povolen v souladu s body 1 a 3 
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této přílohy.
2.2. Výrobce motorů tyto motory podle 
požadavků stanovených v oddíle 5 přílohy 
I označí následovně: „Motor uvedený na 
trh v rámci přechodného režimu“.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Salvatore Tatarella

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I
Směrnice 2000/25/ES
Příloha IV – oddíl 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. KROKY SCHVALOVACÍHO 
ORGÁNU
3.1. Schvalovací orgán posoudí obsah 
žádosti o využití přechodného režimu a 
k ní přiloženou dokumentaci. Následně 
tento orgán informuje výrobce traktorů
o svém rozhodnutí o schválení uplatnění 
požadovaného přechodného režimu.

Or. en


