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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***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 uplatňování etap mezních hodnot emisí na úzkorozchodné 
traktory
(KOM(2011)0001 – C7-0018/2011 – 2011/0002(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (KOM(2011)0001),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0018/2011),

– 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 
(A7-0000/2011),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

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

3. pověřuje svého předsedu, aby předal tento postoj Parlamentu Radě, Komisi
a vnitrostátním parlamentům.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) V současné době neexistuje technické 
řešení odpovídající požadavkům etapy IV, 
které by bylo pro úzkorozchodné traktory 
vhodné. Proto by se měl do 31. prosince 
2014 provést technický přezkum a pro 
etapu IV by se mělo případně zvážit přijetí 
dalšího přechodného období.

Or. en

Odůvodnění

Posouzení dopadu, které vypracovala Komise, jasně ukazuje, že v současnosti není k dispozici 
řešení, a to ani na úrovni výzkumu a vývoje, které by splňovalo požadavky etapy IV a přitom 
zajišťovalo odpovídající funkčnost. Dokonce i u těžkých nákladních vozidel, která mají 
splňovat podobné požadavky před etapou IV, jsou stále používány různé technologie pro 
následné čištění uvnitř jednoho stroje. Vzhledem k současné nejisté situaci je tedy nutné 
prověřit, zda je splnění požadavků etapy IV pro úzkorozchodné traktory technicky 
proveditelné.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2000/25/ES.
Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice 2000/25/ES se mění takto:

-1. Vkládá se článek, který zní:

„Článek 2a
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Komise do 31. prosince 2014 zváží, jaká 
technologie splňující požadavky etapy IV
a potřeby traktorů kategorií T2, C2 a T4.1 
je k dispozici, a předloží Evropskému 
parlamentu a Radě případné návrhy.“ 

Or. en

Odůvodnění
Navrhovaná lhůta je dostatečně dlouhá pro zohlednění případného vývoje v oblasti 
technologií následného čištění využitelných pro etapu IV a normu Euro VI. Uvedená studie 
bude moci potvrdit proveditelnost etapy IV, případně se na jejím základě navrhne další 
přechodné období.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti

Směrnice 2000/25/ES se týká vznětových motorů o výkonu 18 až 560 kW určených k montáži 
do zemědělských a lesnických traktorů. Stanoví mezní hodnoty emisí oxidu uhelnatého, oxidů 
dusíku, uhlovodíků a pevných částic. Jsou v ní rovněž uvedeny mezní hodnoty pro jednotlivé 
etapy odpovídající lhůtám pro splnění stanovených požadavků na nejvyšší přípustné úrovně 
emisí výfukových plynů a pevných částic. Přísnost těchto mezních hodnot se přitom v čase 
snižuje. Etapy, které již byly stanoveny, jsou označovány jako IIIB (s počátkem od 1. 1. 2011)
a IV (s počátkem od 1. 1. 2014).

Mezní hodnoty pro emise výfukových plynů u zemědělských a lesnických traktorů byly 
upraveny v roce 2005. V době, kdy došlo k této změně, se požadavky stanovené pro motory 
NRMM (směrnice 97/68/ES ve znění směrnice 2004/26/ES) uplatňovaly obecně i na motory 
zemědělských traktorů, aniž by bylo provedeno konkrétní posouzení vlivu na technickou 
proveditelnost takového opatření. Čl. 4 odst. 8 uvedené směrnice však stanoví, že studie 
proveditelnosti musí být vypracována dříve, než budou pro etapy IIIB a IV stanoveny závazné 
požadavky. Traktory používané pro specifické účely byly v Evropě za posledních 40 let 
upraveny tak, aby mohly vykonávat automatizované operace při specifické zemědělské 
činnosti na půdě, která vykazuje zvláštní vlastnosti, jako například v ovocných sadech, na 
vinicích či podobných lokalitách, zejména ve střední a jižní Evropě. Jelikož se jedná
o požadavky na funkčnost nutné výhradně pro evropské zemědělství, vyrábějí se tyto traktory
určené pro specifické účely pouze pro evropský trh. Podle rámcové směrnice o traktorech 
č. 2003/37/ES spadají zemědělské a lesnické traktory používané pro tyto druhy zemědělských 
operací do kategorií T2, C2 a T4.1 a obecně jsou nazývány jako „úzkorozchodné traktory“.

Podle přísných požadavků etapy IIIB a IV je nutné do motorového prostoru instalovat 
systémy následného čištění, které zde vzhledem k rozměrům samotného motoru zabírají 
nepřiměřeně mnoho místa. To však není jediný problém. Možnosti montáže těchto systémů 
jsou totiž značně omezeny požadavky na funkčnost motoru. U úzkorozchodných motorů se 
totiž používají tytéž motory, jako u traktorů jiného typu, ovšem s jedním významným 
rozdílem: motorový prostor je u nich menší a stejně tak je málo místa i okolo prostoru,
v němž je motor uložen.  Výrobci nejsou schopni vyrábět traktory s takovými motory, které 
by byly vybaveny systémy následného čištění, a zároveň zajistit, že budou splněny požadavky 
na funkčnost traktorů, pokud jde o jejich rozměry a ovladatelnost, které u tohoto typu strojů 
představují základní konstrukční vlastnosti.

K těmto závěrům došly i různé studie, které nechala vypracovat Komise a na jejichž základě 
bylo doporučeno, aby se na úzkorozchodné traktory požadavky etapy IIIB a IV vůbec 
nevztahovaly, nebo aby jim byla povinnost splnit tyto požadavky odložena o nejméně pět let.
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Návrh Komise:

Návrh Komise na změnu směrnice č. 2000/25/ES stanovuje tříletý odklad splnění povinnosti 
zajistit soulad s požadavky etapy IIIB a IV pro traktory spadající do kategorií T2, C2 a T4.1.

Poznámky zpravodaje

Zpravodaj naprosto souhlasí s politikou EU zaměřenou na snížení emisí a směrnici 
2000/25/ES vyjadřuje svou podporu. Nezávislé studie i údaje, které získala Evropská komise, 
však ukazují, že pro rozvoj systémů vhodných pro technologii etapy IIIB budou výrobci 
potřebovat více času.
Zpravodaj proto vítá návrh Komise, aby se u traktorů kategorií T2, T4.1 a C2 mohly 
požadavky IIIB a IV začít plnit až s tříletým odstupem. Je rovněž důležité mít na paměti, že 
analýzy, které předcházely vypracování tohoto návrhu, neukazují s dostatečnou jistotou, že 
úzkorozchodné traktory budou moci v budoucnosti požadavky etapy IV zaručeně plnit. Proto 
se zpravodaj domnívá, že je nutné provést v přiměřené lhůtě důkladnější rozbor 
proveditelnosti etapy IV poté, co technologie zaznamená v tomto směru dostatečný pokrok,
a případně navrhnout další změny požadavků či harmonogramu etapy IV.
Vzhledem k tomu, že etapa IIIB má být spuštěna 1. ledna 2012, je podle zpravodaje nutné 
přijmout daný návrh zcela neodkladně, aby se zajistilo, že jej členské státy přijmou
a provedou v co nejkratší možné lhůtě.


