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***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 
2000/25/ES, pokud jde o ustanovení o traktorech uváděných na trh v rámci 
přechodného režimu
(KOM(2010)0607 – C7-0342/2010 – 2010/0301(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2010)0607),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0342/2010),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-0000/2011),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. schvaluje prohlášení, které je přílohou tohoto usnesení;

3. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

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 stanovené etapě nakoupit 
omezený počet motorů, jež nevyhovují 
současným mezním hodnotám emisí, ale 
byly schváleny pro nejbližší předcházející 
etapu mezních hodnot.
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Or. it

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvudnění 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 etapy III B musí procento 
počtu motorů uváděných na trh v rámci 
přechodného režimu představovat 50 %
počtu traktorů jednoho výrobce uvedených 
za rok do provozu, co se týče traktorů s 
motory v dané kategorii. Alternativní 
možnost, kdy lze v rámci přechodného 
režimu uvést na trh pevně stanovený počet 
motorů, by měla být odpovídajícím 
způsobem změněna.

Or. it

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvudnění 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. it

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1  odst. - 1 (nový)
Směrnice 2000/25/ES
Článek 1
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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 čl. 3a;
– „kategorie motorů“: kategorie, do nichž 
se dělí motory způsobem, který skloubí 
třídu výkonu s etapou omezení výfukových 
emisí. 

Or. it

Pozměňovací návrh 5

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

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 se mění takto: „Odchylně od 
čl. 3 odst. 1 a 2 členské státy zajistí, aby 
výrobce motorů mohl na žádost výrobce 
traktorů a pod podmínkou, že schvalovací 
orgán vydal příslušné povolení, uvést na 
trh omezený počet motorů na základě 
postupů stanovených v příloze IV. 
Přechodný režim stanovený v bodech 1.2, 
1.2.1 a 1.2.2 začíná tehdy, jakmile je 
povinné uvádět na trh motory podle 
stanovené etapy, a tento režim trvá tak 
dlouho jako daná etapa, nejvýše však tři 
roky. Motory jsou schvalovány na základě 
požadavků platných pro etapu, jež 
předchází etapě, která se pro tyto účely 
bere v potaz.“

Or. it
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Pozměňovací návrh 6

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Příloha IV se nahrazuje přílohou I této 
směrnice.

Or. it

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I 
Směrnice 2000/25/ES
Příloha IV - bod 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oddíl 1 přílohy IV se nahrazuje tímto: Příloha IV se nahrazuje tímto: 

Or. it

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I
Směrnice 2000/25/ES
Příloha IV - bod 1 - 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, 

1.1. Aniž je dotčen bod 1.2, požádá 
výrobce traktorů, který si přeje použít 
přechodný režim, svůj schvalovací orgán o 
povolení, aby jeho výrobci motorů mohli 
uvést na trh motory určené výhradně 
k použití tímto výrobcem traktorů. 
S výjimkou etapy III B nesmí být množství
motorů vyšší než množství stanovené v 



PR\853269CS.doc 9/15 PE454.735v03-00

CS

avšak byly schváleny na základě mezních 
hodnot nejbližší předcházející etapy, v
množství uvedeném v bodech 1.1.1 a 1.1.2.

bodech 1.1.1 a 1.1.2. Motory splňují 
požadavky definované v článku 3a.

Or. it

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I
Směrnice 2000/25/ES
Příloha IV - 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 uváděných na trh v 
rámci přechodného režimu nesmí v žádné 
kategorii motorů překročit 20 % ročního
množství dosahovaného výrobcem traktorů 
u traktorů uvedených do provozu s motory 
dotyčné kategorie (vypočteno jako průměr 
odbytu na trhu Unie v posledních pěti 
letech). Pokud výrobce traktorů uváděl v 
Unii traktory do provozu po dobu kratší 
než pět let, vypočte se průměr za období, 
během kterého uváděl traktory do provozu
v Unii.

Or. it

Pozměňovací návrh 10

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

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 výhradně 
pro jeho potřeby. Počet motorů v každé 
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každé kategorii motorů nesmí překročit 
tyto hodnoty: 

kategorii motorů nesmí překročit tyto 
hodnoty: 

Or. it

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I
Směrnice 2000/25/ES
Příloha IV - bod 1.1.2 - tabulka - nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kategorie motorů (kW) Třída výkonu motoru (kW)

Or. it

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I
Směrnice 2000/25/ES
Příloha IV - 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. V průběhu etapy III B požádá výrobce 
traktorů, který si přeje použít přechodný 
režim, svůj schvalovací orgán o povolení, 
aby výrobci jeho motorů mohli uvést na 
trh motory určené výhradně k použití 
tímto výrobcem traktorů. Množství motorů 
nepřekročí množství stanovené v bodech 
1.2.1 a 1.2.2. Motory splňují podmínky 
definované v článku 3a.

Or. it
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Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I
Směrnice 2000/25/ES
Příloha IV - 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 50 % ročního
množství traktorů uvedeného do provozu
výrobcem traktorů u traktorů s motory 
dotyčné kategorie (vypočteno jako průměr 
odbytu na trhu Unie v posledních pěti 
letech). Pokud výrobce traktorů uváděl v 
Unii traktory do provozu po dobu kratší 
než pět let, vypočte se průměr za období, 
během kterého uváděl traktory do provozu
v Unii.

Or. it

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I
Směrnice 2000/25/ES
Příloha IV - 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 1.2.1 může 
výrobce traktorů požádat o povolení, aby 
jeho dodavatelé motorů mohli uvést na trh 
pevně stanovený počet motorů výhradně 
pro jeho potřeby. Počet motorů v každé 
kategorii motorů nesmí překročit tyto 
hodnoty: 

Or. it
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Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kategorie motorů (kW) Třída výkonu motoru (kW)

Or. it

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I - bod 1
Směrnice 2000/25/ES
Příloha IV - bod 1.3 - návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Netýká se českého znění.

Or. it

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I 
Směrnice 2000/25/ES
Příloha IV - bod 2.1.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.1. Výrobce motorů může uvést na trh
motory [...] v rámci přechodného 
mechanismu, jenž je povolen v souladu 
s body 1 a 3 této přílohy.

Or. it
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Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I 
Směrnice 2000/25/ES
Příloha IV  bod 2.2.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.2. Výrobce motorů tyto motory [...] 
podle požadavků stanovených v bodě 5 
přílohy I označí následovně: „Motor 
uvedený na trh v rámci přechodného 
mechanismu“.

Or. it

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I 
Směrnice 2000/25/ES
Příloha IV  bod 3.1.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.1. Schvalovací orgán posoudí obsah 
žádosti o využití přechodného 
mechanismu a k ní přiloženou 
dokumentaci. Následně tento orgán 
informuje výrobce traktorů o svém 
rozhodnutí o schválení požadovaného
přechodného mechanismu.

Or. it
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Obsah návrhu

Tato směrnice se týká emisí, které produkují traktory používané v zemědělství. Předkládá 
návrh na výhradně kvantitativní změnu směrnice 2000/25/ES, při níž mají zůstat zachovány 
cíle ochrany životního prostředí a ustanovení týkající se platnosti a lhůt. Jedná se o naléhavou 
směrnici, jelikož má vliv na časové období, jež začalo již 1. lednem tohoto roku, a rovněž 
o směrnici velkého významu vzhledem ke kladným účinkům, které se v dotčeném 
průmyslovém odvětví od ní očekávají.

Směrnice o emisích ze zemědělských traktorů č. 2000/25/ES stanoví limity pro emise oxidu 
uhelnatého (CO), uhlovodíků (HC), oxidů dusíku (NOx) a částic ze vznětových motorů 
používaných v traktorech. 

Pro jednotlivé typy traktorů stanoví tato směrnice maximální úroveň emisí v závislosti na 
výkonu používaného motoru a postupné snižování emisí rozděluje do po sobě jdoucích 
časových etap.
Etapa III A skončila 31. prosince 2010 a 1. ledna 2011 začala etapa III B, která skončí 31. 
prosince 2013. Limity stanovené pro právě započatou etapu jsou mnohem přísnější než limity, 
jež platily v etapě předcházející.

K usnadnění přechodu z jedné etapy do druhé zavedla tato směrnice „přechodný režim“, který 
výrobcům traktorů umožňuje uvést na trh omezený počet traktorů s motory seřízenými podle 
emisních limitů, jež byly povoleny v etapě předchozí. Ve stávající etapě, která je předmětem 
změny, umožňuje přechodný režim prodej odpovídající nejvýše 20 % ročního odbytu 
vypočteného jako průměrný objem prodeje v EU za posledních 5 let a u malých podniků pak 
maximální povolený počet prodaných traktorů stanovený v téže směrnici.

Navrhovaná změna zavádí pouze zvýšení procentuálního limitu z 20 % na 50 %. Jejím cílem 
je chránit náležitý hospodářský rozvoj příslušného výrobního odvětví a současně zachovat 
program ochrany životního prostředí. Navrhovaná změna vychází z těchto hledisek:

a) Technologická zaostalost. Nejradikálnější snižování emisí plánovaná v etapě III B vyžadují 
podstatné úpravy současných motorů, které se budou týkat jejich nastavení, rozměrů a 
hmotnosti. V důsledku těchto úprav musí projít i traktory nezbytnými a značnými 
mechanickými změnami, aby poté mohly využívat nové motory. Technická řešení, která by 
umožnila dodržovat limity platné v současné etapě, nejsou zatím definitivní a vyžadují ještě 
další a rozsáhlé kroky v oblasti výzkumu.

b) Hospodářská krize. Finanční a hospodářská krize zasáhla celý svět a téměř všechna výrobní 
odvětví. Její vliv se projevil i ve výrobě traktorů. Podle sdružení výrobců traktorů (CEMA) 
poklesl obrat v roce 2009 oproti roku 2008 o 20–25 %, zatímco z údajů o prvním čtvrtletí 
roku 2010 vyplývá ve srovnání s rokem 2009 pokles o 22 %.

Projednávaná směrnice nemá žádný dopad na rozpočet a jejím právním základem je 
s ohledem na zásadu subsidiarity článek 114 Smlouvy.
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Poznámky zpravodaje

Směrnice navrhovaná Komisí by měla být každopádně přijata. Bere v potaz cíle ochrany 
životního prostředí, které si EU vytkla již před delší dobou. Vzhledem k vážné hospodářské 
krizi by tato směrnice mohla předložit i odvážnější návrhy, například stanovení povinné lhůty 
na její uplatnění, úpravy v časovém rozmezí etap nebo vyšší procentní podíl v rámci 
přechodného režimu.

Komise se místo toho rozhodla zavést jednoduché, účinné a včasné opatření, které umožní:

a) výrobcům z EU prodávat traktory, překonat nynější obtížnou fázi hospodářské krize, získat 
nové zdroje pro účely výzkumu a dodržovat limity evropských právních předpisů týkajících 
se ochrany životního prostředí;
b) zemědělcům vyměnit starší traktory za nové, vybavené motory, které méně znečišťují.

Pokud by navrhovaná změna nebyla schválena, paradoxně bychom dosáhli výsledku, jež je 
v protikladu k tomu, oč všichni usilujeme. Mnozí zemědělci, pokud by řešili otázku ponechat 
si staré traktory s vyššími emisemi nebo zakoupit nové, ovšem dražší a vybavené zatím 
neprozkoušenou a nejistou technologií, by – navíc vzhledem k nesnadné hospodářské situaci –
mohli mít tendenci zvolit si první možnost, a životní prostředí v Evropě tak spíše poškozovat 
než mu prospívat.

Pomocí nepříliš velkých navrhovaných změn tato směrnice v podstatě EU umožní dosáhnout 
celkově úctyhodného výsledku: řádné ochrany životního prostředí, prospěšné podpory 
ekonomice dotčeného výrobního odvětví, prozíravého vyčlenění větších příjmů na výzkum 
a přiměřeně dlouhých lhůt k tomu, aby byl výzkum ve spolupráci s průmyslovým odvětvím 
schopen vyvinout a vyrábět nové motory, které budou v souladu s limity platnými od etapy III 
B, jež nebyly upraveny. 
A konečně je zapotřebí zdůraznit i velmi malý dopad navrhované změny na životní prostředí. 

Podle hodnocení, které pro Komisi připravilo Společné výzkumné středisko, se dopad nově 
upraveného přechodného režimu v prvním roce odhaduje pouze na 0,3 % celkových emisí 
všech nesilničních pojízdných strojů, které jsou v provozu.


