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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Shrnutí návrhu Komise

Směrnice 2000/25/ES upravuje nejvyšší úroveň emisí oxidu uhelnatého (CO), uhlovodíků 
(HC), oxidů dusíku (NOx) a částic ze vznětových motorů zabudovaných do zemědělských 
a lesnických traktorů a je plně v souladu se směrnicí 97/68/ES o emisích z motorů 
nesilničních pojízdných strojů.

V současnosti platné mezní hodnoty (etapa III A) se počínaje 1. lednem 2011 postupně 
nahrazují přísnějšími mezními hodnotami etapy III B. 

Přechodný režim

Směrnice 2005/13/ES zavedla tzv. přechodný režim, který usnadňuje přechod mezi 
jednotlivými etapami mezních hodnot emisí. V období mezi dvěma po sobě následujícími 
etapami mezních hodnot emisí výfukových plynů dovoluje přechodný režim výrobcům 
traktorů uvést na trh omezený počet traktorů, které jsou vybaveny motory, jež vyhovují 
mezním hodnotám emisí výfukových plynů předchozí etapy. Výrobci traktorů je dovoleno 
uvést na trh buď 1) omezený počet traktorů, jenž nepřesahuje 20 % ročního odbytu 
dosahovaného výrobcem, u každé kategorie motorů, anebo 2) pevně stanovený počet traktorů. 
Tato druhá možnost je určena pro menší podniky s nižším objemem výroby traktorů.

Hospodářské aspekty 

Analogicky k situaci výrobců nesilničních pojízdných strojů čelí výrobci traktorů 
technologickému problému spočívajícímu v tom, že příští generace traktorů musí dosáhnout 
snížení emisí částic a NOx srovnatelnému se snížením, které se požaduje u silničních motorů 
a vozidel (nákladních automobilů, autobusů atd.). 

V EU působí zhruba 40 výrobců traktorů, kteří vyrábějí širokou škálu traktorů, jež musí 
splňovat emisní limity stanovené v této směrnici. Oproti tomu motory vyrábí pouze několik 
velkých společností (přibližně 10 výrobců v EU a 20 na světě). Adaptaci vozidel mohou 
výrobci traktorů provést až po dokončení konfigurace motoru, neboť práce na změně 
konstrukce motoru nemůže probíhat současně (vyjma u těch výrobců traktorů, kteří si vyrábějí 
vlastní motory). 

Konkurenceschopnost

V celosvětovém měřítku mají v oblasti právní úpravy emisí z motorů v sektoru nesilničních 
pojízdných strojů a traktorů podobné ambice pouze EU, USA, Kanada a v menší míře 
i Japonsko. V dalších významných geografických oblastech, jako je Čína, Indie, Rusko nebo 
Latinská Amerika, tyto požadavky neexistují nebo zůstávají o několik etap pozadu. Hlavním 
zeměpisným trhem je transatlantický trh, na němž působí klíčoví výrobci motorů a traktorů, 
ale i hlavní zákazníci. 

Aspekty životního prostředí

Hlavními znečišťujícími látkami z tohoto sektoru, které se podílejí na celkovém znečišťování 
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ovzduší, jsou emise částic a oxidů dusíku. Podle posouzení dopadu zpracovaného Komisí 
odhadované emise PM10 ze sektoru nesilničních pojízdných strojů v EU 27 činí 7 % oproti 
13 % u silniční dopravy. V roce 2005 činil v EU 15 podíl traktorů na veškerých emisích částic 
nesilničních pojízdných strojů 43 %, tj. 57 000 tun ročně.

Pokud jde o emise NOx, je sektor nesilničních pojízdných strojů odpovědný za 16 % 
veškerých emisí NOx v EU 27, zatímco odvětví silniční dopravy se na celkových emisích NOx
podílí 42 %. V roce 2005 činil v EU 15 podíl traktorů na veškerých emisích NOx nesilničních 
pojízdných strojů 36 %, tj. 539 000 tun ročně.

Komise odhaduje dopad rozšířeného přechodného režimu (50 % oproti stávajícím 20 %) 
v prvním roce na 0,3 % celkových emisí (jak částic, tak NOx) všech v současnosti 
používaných nesilničních pojízdných strojů. 

Komise proto navrhuje:

1) zvýšení procenta počtu motorů, které jsou uváděny na trh v rámci přechodného režimu, 
v každé kategorii motorů z 20 % na 50 % ročního odbytu zařízení výrobce traktorů, nebo,

2) jako volitelnou alternativu, přizpůsobení maximálního počtu motorů, které lze uvést na trh 
v rámci přechodného režimu.

3) platnost těchto opatření skončí dnem 31. prosince 2013.

Názor navrhovatelky

Navrhovatelka se domnívá, že je nutné zabezpečit jak rozvoj a konkurenceschopnost daného 
průmyslového odvětví na jedné straně, tak ochranu životního prostředí na straně druhé, neboť 
cílem je zabezpečit ekonomický rozvoj traktorového průmyslu a zároveň co nejvíce omezit 
nepříznivé dopady na životní prostředí plynoucí z pozdějšího nahrazení stanoveného počtu 
současných motorů, které doposud nevyhovují nové přísnější mezní hodnotě emisí.

Není jasné, proč byla z návrhu změny směrnice 97/68/ES o emisích z motorů nesilničních 
pojízdných strojů vyňata skupina výrobců traktorů a pojednává se o ní odděleně, když je 
navrhované řešení pro tyto traktory podle Komise plně v souladu se směrnicí 97/68/ES. 
Navrhovatelka by ráda požádala o další informace o studiích, které byly v souvislosti 
s výrobci traktorů samostatně provedeny, aby nemusela spoléhat pouze na údaje vycházející 
z hodnocení provedeného pro sektor nesilničních pojízdných strojů jako celek. Aby mohla 
posoudit jak krátkodobé, tak zejména dlouhodobé dopady navrhovaných změn, uvítala by 
navrhovatelka více průzkumů a pracovních studií třetích stran.

Současně by navrhovatelka ráda připomněla, že z důvodu zpoždění přípravných prací 
předložila Komise svůj návrh v době, kdy se postupně zavádějí nové, přísnější emisní limity. 
Tím význam tohoto návrhu poněkud snížila. Navrhovatelka se proto domnívá, že je třeba 
věnovat pozornost komplexnějšímu přezkumu směrnice 97/68/ES, který by Komise měla 
předložit později v tomto roce. 

Navrhovatelka zároveň uznává, že je zapotřebí mít podobná přechodná ustanovení pro malé 
a střední výrobce, aby se snížily jejich náklady na vyhovění novým normám. Na druhou 
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stranu existují výrobci, kteří již do výzkumu a vývoje investovali, a tento návrh by neměl 
snížit jejich konkurenceschopnost na trhu.

Navzdory určitým problematickým otázkám dává navrhovatelka přednost tomu, aby byl návrh 
Komise schválen. 

******

S ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhovatelka doporučuje vyzvat Výbor pro životní 
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby navrhl schválení 
návrhu Komise.

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby navrhl schválení návrhu Komise.


