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  2010 

  

PS 8. 12. 2010 Návrh 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 

15935/10 AGRI 444 ENT 166 ENV 750 CODEC 

1217 + ADD 1 + ADD 2 

 

 

Lubomír Kincl 

(MD) 

Lucie Růžičková 

(SZB) 

Mezní hodnoty emisí jsou zaváděny v několika etapách a dokument připravuje půdu pro 

uplatňování „přechodného režimu“, podle něhož může výrobce motorů uvést na trh 

omezený počet motorů, které splňují pouze mezní hodnoty emisí předcházející etapy. 

Současné motory mohou vyhovět mezním hodnotám pro etapu III B, která nastupuje od 

1. 1. 2011 pouze po značných konstrukčních úpravách, což je skutečnost, která vystavuje 

výrobce traktorů technickým i ekonomickým problémům. 

Návrh byl projednáván v pracovní skupině pro zemědělské traktory (WGAT) a 

v odborné skupině pro emise (GEME). Přihlíží k návrhu směrnice, kterou se mění 

směrnice 97/68/ES o emisích z motorů nesilničních mobilních strojů, který pro tyto 

motory zavádí rovněž přechodný režim. 

 

Komise návrh stručně uvedla a zdůvodnila. BEPRES shrnulo debatu tak, že přítomní 

vyjadřují souhlas, což bude vzato v úvahu při dalších jednáních.  

ČR návrh jednoznačně podporuje a své stanovisko nebude v případných navazujících 

diskusích měnit. 

  2011   

PS  3. 2. 2011 2. Návrh směrnice EP a Rady, kterou se mění 

směrnice 2000/25/ES, pokud jde o uplatňování etap 

mezních hodnot emisí na úzkorozchodné traktory 

5427/11 ENT 12 ENV 32 + COR 1 MI 29 AGRI 39 

CODEC 90 

 

3. Návrh 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 

15935/10 AGRI 444 ENT 166 ENV 750 CODEC 

1217 + ADD 1 + ADD 2 

 

 

Lubomír Kincl 

(MD) 

Lucie Růžičková 

(SZB) 

2.  EK uvedla, že právní rámec návrhu tvoří Směrnice EP a Rady 2000/25/ES o 

opatřeních proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic z motorů 

používaných k pohonu zemědělských a lesnických traktorů. Tato směrnice byla změněna 

směrnicí Komise 2005/13/ES. Již předchozí změnová směrnice 2004/26/ES však 

připravila půdu pro zhodnocení technické proveditelnosti přechodu na etapy III B a IV u 

traktorů kategorií T2, T4.1 a C2. EK provedla příslušný technický přezkum (GŘ, 

Společné výzkumné středisko - JRC, společnost Arcadis) a dospěla k názoru, že 

technická adaptabilita na nové etapy III B a IV je u T2, T4.1 a C2 zvláště obtížná a že je 

pro ně potřeba stanovit přechodné období.  

EK vyhodnotila jako nejvhodnější možnost pro délku tohoto přechodného období odklad 

o 3 roky pro zavedení etap III B a IV. 

ČR nemá k tomuto návrhu žádné připomínky a je připravena akceptovat jeho znění 

připravené Komisí. 

 

3. EK prezentovala návrh mj. na základě pracovního dokumentu č. F01/11, který 

porovnává ve třech sloupcích znění směrnice 2000/25/ES, návrh směrnice zavádějící 

flexibilní schéma a změny navrhované v materiálu zpravodaje ENVI Salvatore Tatarelly 

(2010/0301(COD)). Úpravy EP vesměs Komise akceptovala, zejména tam, kde se jedná 

o zjednodušení textu. 

V další diskusi komentovala EK některé konkrétní pozměňovací návrhy, ke kterým měly 

připomínky UK, IT a také HUPRES. Bylo by vhodné terminologii sjednotit. 

HUPRES shrnulo, že má pocit, že postoj PS G7 k návrhu zprávy Výboru ENVI je spíše 
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pozitivní. HU PRES vyčká do hlasování Výboru ENVI a na tom bude záležet případné 

opětné zařazení tohoto bodu na pořad jednání PS G7. 

ČR neměla k návrhu směrnice podle EK připomínky a má flexibilní postoj vůči návrhům 

EP. 

PS 7. 4. 2011 Proposal for a Directive of the European Parliament  

and of the Council amending Directive 2000/25/EC  

as regards the provisions for tractors placed on the  

market under the flexibility scheme 

- Examination of the ENVI report 

- Preparation of a mandate for the Presidency 

15935/10 AGRI 444 ENT 166 ENV 750 CODEC 

1217  

+  doc. to follow 

Lubomír Kincl 

(MD) 

Lucie Růžičková 

(SZB) 

V diskusi se podle očekávání jako jeden z významnějších problémů ukázalo procento 

počtu motorů,  které mohou být uváděny na trh v rámci přechodného režimu mezi etapou 

III A a III B (čl. preambule 5). Původní návrh EK zvyšoval toto procento z 20% na 50% 

ročních prodejů výrobce traktorů s motory v dané kategorii, kdežto EP navrhoval 35%. 

DK například celkem tradičně doporučovalo procento co nejnižší, k čemuž se připojila 

BE. Naproti tomu FR, ES, CZ, PL, IT a RO se vyslovily pro návrh Komise, ovšem s tím, 

že vyjádřily značnou flexibilitu v zájmu dosažení dohody o návrhu již v prvním čtení. 

HUPRES umírněně plédovalo za 35%. EK uvedla výsledky dalších studií týkajících se 

daného problému, které ukazují, že 50% nemůže mít negativní dopad na ŽP a doporučila 

proto setrvat na této hodnotě, avšak také s určitou mírou pružnosti, která by umožnila 

přijetí směrnice.  ČR poznamenala, že formulace není vhodná: nemělo by být uváděno, 

že procent musí být 50, ale např. maximálně 50, což bylo akceptováno. 

 

Pozměněný dokument bude předložen na jednání Coreperu dne 15.4.2011 a od výsledku 

tohoto jednání se bude další postup odvíjet. 

Coreper I  15. 4. 2011 Proposal for a Directive of the European Parliament  

and of the Council amending Directive 2000/25/EC  

as regards the provisions for tractors placed on the  

market under the flexibility scheme (First reading) 

(Legislative deliberation) 

- Preparation for the next informal trialogue 

8691/11 AGRI 275 ENT 84 ENV 267 CODEC 589 

MI 185 

SZB Coreper projednal a schválil mandát na první neformální trialog s EP dne 20. dubna za 

cílem shody v prvním čtení. Mandát byl schválen v předloženém znění, jediná úprava se 

týkala akceptace návrhu delegace BE, jako v případě bodu 9 agendy Coreperu (Směrnice 

týkající se ustanovení pro motory uváděné na trh v rámci přechodného režimu). 

Coreper I 6. 5. 2011 Proposal for a Directive of the European Parliament  

and of the Council amending Directive 2000/25/EC  

as regards the provisions for tractors placed on the  

market under the flexibility scheme (First  

reading) (Legislative deliberation) 

= Analysis of the final compromise text with a 

view to agrément 

9473/11 AGRI 323 ENT 104 ENV 323 CODEC 699 

MI 228 

SZB HU PRES informovalo ČS o výsledku prvního neformálního trialogu (procentní hranice 

pro přechodný režim byla stanovena na 40%). Pouze DK bude hlasovat proti a DE 

uvedlo, že dosažený kompromis je pro ně velmi problematický. UK a BG předložily 

návrh na úpravu terminologie, který byl do dokumentu zapracován. PRES zašle dopis EP 

s takto upraveným zněním směrnice za účelem dosažení shody v prvním čtení. 
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Rada pro 

zemědělství a 

rybolov 

19. 7. 2011 DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 

AND OF THE COUNCIL amending Directive 

2000/25/EC as regards theprovisions for tractors 

placed on the market under the flexibility scheme 

PE-CO_S 19/11 

SZB Dne 19. 07. 11 přijala Rada pro zemědělství v bodech A text, který byl výsledkem 

dohody mezi Radou, EK a EP v prvním čtení. Lze očekávat zveřejnění v OJ. 

 

PS G7 13. 9. 2011 Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council amending Directive 2000/25/EC 

as regards the application of emission stages to 

narrow-track tractors  

- Examination of the compromise text 

Lucie Hertlová 

(SZB)  

Jednání potvrdilo souhlasné stanovisko ČS k úpravám podle dokumentu 14028/11, 

zejména pokud jde o vložení čl. 2a o povinnosti Komise posoudit technologie, s nimiž 

bude možné dosáhnout stupně IV, do 31. 12. 2014, a úpravu lhůty pro implementaci na 

12 měsíců. Jedinou výjimkou bylo DK, které svůj kladný postoj změnilo a návrh nyní 

nepodporuje, neboť se mu nezamlouvá tříletý posun pro plnění emisních limitů. 

Odsouhlaseno bylo dále přečíslování článků směrnice.  

CRP I 21. 9. 2011 Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council amending Directive 2000/25/EC 

as regards the application of emission stages to 

narrow-track tractors (First reading) (Legislative 

deliberation) 
= Approval of the final compromise text 
14172/11 ENT 190 ENV 674 MI 422 AGRI 595 

CODEC 1440 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

Přijato v bodech A.  

OJ EU L 246  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/72/EU ze dne 14. září 2011, kterou se mění směrnice 2000/25/ES, pokud jde o ustanovení o traktorech uváděných na 
trh v rámci přechodného režimu Text s významem pro EHP 

 Úř. věst. L 246, 23. 09. 2011 

OJ EU L 301  

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/87/EU ze dne 16. listopadu 2011, kterou se mění směrnice 2000/25/ES, pokud jde o uplatňování etap mezních hodnot emisí 

na úzkorozchodné traktory Text s významem pro EHP 

 Úř. věst. L 301, 18. 11. 2011 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0072&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0087&rid=1

