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Pozměňovací návrh 3
Pavel Poc

Návrh směrnice 
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/EHS11 , 
upravuje emise z výfuku motorů 
namontovaných do zemědělských a 
lesnických traktorů. V současnosti 
uplatňovaná 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 
vstupují v platnost postupně od 1. ledna 
2010, pokud jde o schválení typu, a od 1. 
ledna 2011, pokud jde o uvádění těchto 
motorů 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/EHS11 , 
upravuje emise výfukových plynů z motorů 
namontovaných do zemědělských a 
lesnických traktorů. V současnosti 
uplatňovaná 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 
vstupují v platnost postupně od 1. ledna 
2010, pokud jde o schválení typu, a od 1. 
ledna 2011, pokud jde o uvádění těchto 
motorů na trh.

Or. cs

Pozměňovací návrh 4
Rolandas Paksas

Návrh směrnice 
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Aby nedošlo k tomu, že právní předpisy 
Unie budou předepisovat technické 
požadavky, které ještě nemohou být 
splněny, a aby nedošlo k tomu, že 
traktorům kategorií T2, C2 a T4.1 by již 

(4) Aby nedošlo k tomu, že právní předpisy 
Unie budou předepisovat technické 
požadavky, které ještě nemohou být 
splněny, a aby nedošlo k tomu, že 
traktorům kategorií T2, C2 a T4.1 by již 



PE467.165v01-00 4/7 AM\870638CS.doc

CS

nemohlo být udělováno schválení typu 
a nemohly by být uváděny na trh nebo do 
provozu, je nezbytné stanovit přechodné 
období tří let, v jehož průběhu bude moci 
být traktorům zařazeným v kategoriích T2, 
C2 a T4.1 nadále udělováno schválení typu 
a budou moci být uváděny na trh nebo do 
provozu.

nemohlo být udělováno schválení typu 
a nemohly by být uváděny na trh nebo do 
provozu, je nezbytné stanovit přechodné 
období pěti let, v jehož průběhu bude moci 
být traktorům zařazeným v kategoriích T2, 
C2 a T4.1 nadále udělováno schválení typu 
a budou moci být uváděny na trh nebo do 
provozu.

Or. lt

Pozměňovací návrh 5
Juozas Imbrasas

Návrh směrnice 
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Aby nedošlo k tomu, že právní předpisy 
Unie budou předepisovat technické 
požadavky, které ještě nemohou být 
splněny, a aby nedošlo k tomu, že 
traktorům kategorií T2, C2 a T4.1 by již 
nemohlo být udělováno schválení typu 
a nemohly by být uváděny na trh nebo do 
provozu, je nezbytné stanovit přechodné 
období tří let, v jehož průběhu bude moci 
být traktorům zařazeným v kategoriích T2, 
C2 a T4.1 nadále udělováno schválení typu 
a budou moci být uváděny na trh nebo do 
provozu.

(4) Aby nedošlo k tomu, že právní předpisy 
Unie budou předepisovat technické 
požadavky, které ještě nemohou být 
splněny, a aby nedošlo k tomu, že 
traktorům kategorií T2, C2 a T4.1 by již 
nemohlo být udělováno schválení typu 
a nemohly by být uváděny na trh nebo do 
provozu, je nezbytné stanovit přechodné 
období pěti let, v jehož průběhu bude moci 
být traktorům zařazeným v kategoriích T2, 
C2 a T4.1 nadále udělováno schválení typu 
a budou moci být uváděny na trh nebo do 
provozu.

Or. lt

Pozměňovací návrh 6
Pavel Poc

Návrh směrnice 
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Komise by měla každoročně podávat 
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Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
pokroku ve vývoji technických řešení pro 
technologii odpovídající požadavkům 
etapy IV.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Rolandas Paksas

Návrh směrnice 
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2000/25/ES
Čl. 4 – odst. 9 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„9. Odchylně od ustanovení odst. 2 písm. 
d) a e) a od ustanovení odstavce 3, se 
u traktorů kategorií T2, C2 a T4.1 
definovaných v příloze II, kapitole A, bodě 
A.1 a v příloze II, kapitole B, dodatku 1, 
části 1, bodě 1.1 směrnice 2003/37/ES 
a vybavených motory kategorií L až R, 
data stanovená v odst. 2 písm. d) a e) 
a v odstavci 3 odkládají o tři roky. Až do 
těchto dat nadále platí požadavky etapy III 
A stanovené v této směrnici.“ 

„9. Odchylně od ustanovení odst. 2 písm. 
d) a e) a od ustanovení odstavce 3, se 
u traktorů kategorií T2, C2 a T4.1 
definovaných v příloze II, kapitole A, bodě 
A.1 a v příloze II, kapitole B, dodatku 1, 
části 1, bodě 1.1 směrnice 2003/37/ES 
a vybavených motory kategorií L až R, 
data stanovená v odst. 2 písm. d) a e) 
a v odstavci 3 odkládají o pět let. Až do 
těchto dat nadále platí požadavky etapy III 
A stanovené v této směrnici.“ 

Or. lt

Pozměňovací návrh 8
Juozas Imbrasas

Návrh směrnice 
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2000/25/ES
Čl. 4 – odst. 9 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„9. Odchylně od ustanovení odst. 2 písm. 
d) a e) a od ustanovení odstavce 3, se 
u traktorů kategorií T2, C2 a T4.1 

„9. Odchylně od ustanovení odst. 2 písm. 
d) a e) a od ustanovení odstavce 3, se 
u traktorů kategorií T2, C2 a T4.1 
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definovaných v příloze II, kapitole A, bodě 
A.1 a v příloze II, kapitole B, dodatku 1, 
části 1, bodě 1.1 směrnice 2003/37/ES 
a vybavených motory kategorií L až R, 
data stanovená v odst. 2 písm. d) a e) 
a v odstavci 3 odkládají o tři roky. Až do 
těchto dat nadále platí požadavky etapy III 
A stanovené v této směrnici.“ 

definovaných v příloze II, kapitole A, bodě 
A.1 a v příloze II, kapitole B, dodatku 1, 
části 1, bodě 1.1 směrnice 2003/37/ES 
a vybavených motory kategorií L až R, 
data stanovená v odst. 2 písm. d) a e) 
a v odstavci 3 odkládají o pět let. Až do 
těchto dat nadále platí požadavky etapy III 
A stanovené v této směrnici.“ 

Or. lt

Pozměňovací návrh 9
Rolandas Paksas

Návrh směrnice 
Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou a zveřejní právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do [6 měsíců 
minus jeden den od vstupu v platnost].
Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Členské státy přijmou a zveřejní právní 
předpisy nezbytné pro zajištění provádění 
této směrnice [6 měsíců minus jeden den 
od vstupu v platnost]. Neprodleně sdělí 
Komisi jejich znění.

Or. lt

Pozměňovací návrh 10
Juozas Imbrasas

Návrh směrnice 
Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou a zveřejní právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do [6 měsíců 
minus jeden den od vstupu v platnost].
Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Členské státy přijmou a zveřejní právní 
předpisy nezbytné pro zajištění provádění 
této směrnice do [6 měsíců minus jeden 
den od vstupu v platnost]. Neprodleně sdělí 
Komisi jejich znění.

Or. lt
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Pozměňovací návrh 11
Rolandas Paksas

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy sdělí Komisi znění 
hlavních ustanovení vnitrostátních 
právních předpisů, které přijmou v oblasti 
působnosti této směrnice.

2. Členské státy okamžitě sdělí Komisi 
znění hlavních ustanovení vnitrostátních 
právních předpisů, které přijmou v oblasti 
působnosti této směrnice.

Or. lt

Pozměňovací návrh 12
Juozas Imbrasas

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy sdělí Komisi znění 
hlavních ustanovení vnitrostátních 
právních předpisů, které přijmou v oblasti 
působnosti této směrnice.

2. Členské státy okamžitě sdělí Komisi 
znění hlavních ustanovení vnitrostátních 
právních předpisů, které přijmou v oblasti 
působnosti této směrnice.

Or. lt


