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_____________________________________________________________ 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  1 

Návrh smernice – pozmeňujúci akt 
Odôvodnenie 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(1) Smernica 2000/25/ES Európskeho 
parlamentu a Rady z 22. mája 2000 o 
opatreniach proti emisiám plynných a 
pevných znečisťujúcich látok motorov na 
pohon poľnohospodárskych alebo lesných 
traktorov, ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 74/150/EHS, reguluje 
emisie výfukových plynov z motorov 
montovaných do poľnohospodárskych a 
lesných traktorov. Etapa emisných limitov, 
ktorá sa v súčasnosti uplatňuje na typové 
schválenie väčšiny vznetových motorov sa 
označuje ako etapa IIIA. Smernicou sa 
stanovuje, že dané limity budú nahradené 
prísnejšími limitmi etapy IIIB, ktorá 
nadobudne účinnosť postupne od 1. januára 
2010, pokiaľ ide o typové schválenie a od 
1. januára 2011, pokiaľ ide o uvádzanie na 
trh pre dané motory. 

(Netýka sa slovenského znenia) 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2 
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Návrh smernice – pozmeňujúci akt 
Odôvodnenie 4 a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (4a) Komisia by každý rok mala predložiť 
Európskemu parlamentu a Rade správu 
o pokroku v oblasti technického riešenia 
pre technológiu spĺňajúcu požiadavky 
etapy IV. 

 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3 

Návrh smernice – pozmeňujúci akt 
Článok 1 – bod -1 (nový) 
Smernica 2000/25/ES 
Článok 2 a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Smernica 2000/25/ES sa týmto mení 
a dopĺňa takto: 

 -1. Vkladá sa tento článok: 

 „Článok 2a 

 Komisia do 31. decembra 2014 posúdi, 
aká technológia, ktorá by spĺňala 
požiadavky etapy IV a bola v súlade s 
potrebami T2, C2 a T4.1, je dostupná, a v 
prípade potreby predloží návrhy 
Európskemu parlamentu a Rade.“ 

Odôvodnenie 

Navrhovaný dátum je dostatočný a berie sa ním do úvahy prípadný vývoj v oblasti technológií 

dodatočnej úpravy, ktoré sa budú dať využiť v etape IV a pre Euro VI. Na základe štúdie bude 

možné potvrdiť uskutočniteľnosť etapy IV alebo navrhnúť ďalšie prechodné obdobie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  4 

Návrh smernice – pozmeňujúci akt 
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr 
[bez jedného dňa 6 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti] zákony, iné 
právne predpisy a správne opatrenia 

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr  
[bez jedného dňa 6 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti] zákony potrebné 
na zabezpečenie vykonávania tejto 
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potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
smernicou. Komisii bezodkladne oznámia 
znenie týchto ustanovení. 

smernice. Komisii bezodkladne oznámia 
znenie týchto ustanovení. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  5 

Návrh smernice – pozmeňujúci akt 
Článok 2 – odsek 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie 
hlavných ustanovení vnútroštátnych 
právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti 
pôsobnosti tejto smernice. 

2. Členské štáty bezodkladne oznámia 
Komisii znenie hlavných ustanovení 
vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré 
prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice. 

 
 
 


