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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 

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích 
 

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 

označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 

kurzivou v pravém sloupci. 

 

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 

příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 

týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 

mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 

existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.  

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu 

 

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 

označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 

text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 

Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 

příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění. 
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích vztahujících se na 

mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních pojízdných 

strojích 

(COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD)) 

(Řádný legislativní postup: první čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(COM(2014)0581), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0168/2014), 

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

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 18. 

února 20151, 

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

a stanovisko Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A8-0276/2015), 

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 postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož 

i vnitrostátním parlamentům. 

                                                 
1 Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku. 
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Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Toto nařízení by mělo obsahovat 

základní požadavky týkající se mezních 

hodnot emisí a postupů schválení typu pro 

motory určené pro nesilniční pojízdné 

stroje. Hlavní prvky příslušných požadavků 

tohoto nařízení jsou založeny na výsledcích 

Komisí provedeného posouzení dopadů ze 

dne 20. listopadu 2013, které analyzuje 

různé možnosti srovnáním možných výhod 

a nevýhod z hospodářského, 

environmentálního, bezpečnostního a 

společenského hlediska. Tato analýza 

zahrnovala kvalitativní i kvantitativní 

aspekty. Po srovnání různých možností 

byly určené preferované možnosti vybrány 

jako základ tohoto nařízení. 

(5) Toto nařízení by mělo obsahovat 

základní požadavky týkající se mezních 

hodnot emisí a postupů schválení typu pro 

motory určené pro nesilniční pojízdné 

stroje (angl. zkratka NRMM). Hlavní 

prvky příslušných požadavků tohoto 

nařízení jsou založeny na výsledcích 

Komisí provedeného posouzení dopadů ze 

dne 20. listopadu 2013, které analyzuje 

různé možnosti srovnáním možných výhod 

a nevýhod z hospodářského, 

environmentálního, zdravotního, 

bezpečnostního a společenského hlediska. 

Tato analýza zahrnovala kvalitativní i 

kvantitativní aspekty. Po srovnání různých 

možností byly určené preferované 

možnosti vybrány jako základ tohoto 

nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Cílem tohoto nařízení je stanovit 

harmonizovaná pravidla pro schválení typu 

motorů určených pro nesilniční pojízdné 

stroje, aby bylo zajištěno fungování 

vnitřního trhu. S ohledem na tyto účely by 

měly být stanoveny nové mezní hodnoty 

emisí, které budou odrážet technologický 

pokrok a které zajistí sblížení s politikami 

Unie v odvětví silniční dopravy, tak aby 

bylo možné dosáhnout cílů Unie v oblasti 

(6) Cílem tohoto nařízení je stanovit 

harmonizovaná pravidla pro schválení typu 

motorů určených pro nesilniční pojízdné 

stroje, aby bylo zajištěno fungování 

vnitřního trhu v širších souvislostech 

probíhajícího přezkumu politiky Unie v 

oblasti kvality ovzduší. S ohledem na tyto 

účely by měly být stanoveny nové mezní 

hodnoty emisí, které by se uplatňovaly 

také u zemědělských strojů a které budou 
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kvality ovzduší a snižování emisí 

z nesilničních pojízdných strojů, a ve svém 

důsledku tak zajistit vyváženější poměr 

mezi emisemi ze strojních zařízení a 

emisemi ze silničních vozidel. Unijní 

právní předpisy v této oblasti by měly mít 

širší působnost, která umožní zvýšit úroveň 

harmonizace trhu v EU i v mezinárodním 

měřítku a minimalizovat riziko narušení 

trhu. Cílem tohoto nařízení je dále 

zjednodušit stávající právní rámec, a jeho 

součástí by tak měly být i opatření, které 

zjednoduší správní postupy, jakož i zlepšit 

obecné podmínky vymáhání příslušných 

předpisů, a to zejména stanovením 

přísnějších pravidel dozoru nad trhem. 

odrážet technický pokrok a které zajistí 

sblížení s politikami Unie v odvětví 

silniční dopravy, tak aby bylo možné 

dosáhnout cílů Unie v oblasti kvality 

ovzduší a snižování emisí z nesilničních 

pojízdných strojů a zemědělských strojů, a 

ve svém důsledku tak zajistit vyváženější 

poměr mezi emisemi ze strojních zařízení a 

emisemi ze silničních vozidel. Unijní 

právní předpisy v této oblasti by měly mít 

širší působnost, která umožní zvýšit úroveň 

harmonizace trhu v Unii i v mezinárodním 

měřítku a minimalizovat riziko narušení 

trhu nepříznivého vlivu na zdraví. Cílem 

tohoto nařízení je dále zjednodušit stávající 

právní rámec, a jeho součástí by tak měly 

být i opatření, které zjednoduší správní 

postupy, jakož i zlepšit obecné podmínky 

vymáhání příslušných předpisů, a to 

zejména stanovením přísnějších pravidel 

dozoru nad trhem. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6a) Kromě rozšíření působnosti unijní 

legislativy v oblasti harmonizace trhu za 

současné minimalizace jeho narušování je 

také cílem tohoto nařízení zjednodušit 

stávající právní rámec, přičemž jeho 

součástí by měla být i opatření, která 

zjednoduší správní postupy, jakož i zlepšit 

obecné podmínky pro vymáhání 

dodržování příslušných předpisů, a to 

zejména stanovením přísnějších pravidel 

dozoru nad trhem. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 b (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6b) Bílá kniha Komise nazvaná „Plán 

jednotného evropského dopravního 

prostoru – vytvoření 

konkurenceschopného dopravního 

systému účinně využívajícího zdroje“1a 

zdůrazňuje zvláštní úlohu železnice 

a vnitrozemské plavby při dosahování cílů 

politiky v oblasti klimatu. S ohledem na 

nedostatky v těchto odvětvích dopravy, 

pokud jde o čistotu ovzduší, by měla 

Komise a členské státy stanovit v rámci 

své působnosti různé způsoby financování 

technických inovací v oblasti emisí, tak 

aby pokračující přesouvání nákladů zboží 

na koleje a na plavidla vnitrozemské 

plavby probíhalo souběžně se zlepšováním 

kvality ovzduší v Evropě.  

 –––––––––––––––––– 

 1a Bílá kniha Komise „Plán jednotného 

evropského dopravního prostoru – 

vytvoření konkurenceschopného 

dopravního systému účinně využívajícího 

zdroje“ COM(2011) 144 v konečném 

znění.  

Odůvodnění 

Das jährliche Berichtssystem der Europäischen Umweltagentur zu Umweltauswirkungen im 

Verkehr (TERM) weist auf Defizite bei der Luftreinhaltung (Feinstaub, Stickoxide, Schwefel) 

bei Eisenbahn und vor allem der Binnenschifffahrt hin. Beide Verkehrsträger werden aber 

klimapolitisch benötigt. Da mit vorliegendem NRMM-Vorschlag eine Weichenstelltung für die 

Auswirkung von Eisenbahn und Binnenschifffahrt auf die Luftreinhaltung bis 2040 in der EU 

vorgenommen wird, müssen abgastechnische Innovationen durch Fördermöglichkeiten auf 

Ebene der EU und in den Mitgliedsstaaten einhergehen. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Dosažení cílů Unie v oblasti kvality (10) Udržitelné dosažení cílů Unie v 
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ovzduší vyžaduje trvalé úsilí o snížení 

emisí z motorů. Z tohoto důvodu by měly 

být výrobci poskytovány jasné informace o 

budoucích mezních hodnotách emisí a 

měla by jim být poskytnuta dostatečná 

lhůta k jejich dosažení a k uskutečnění 

nezbytného technického rozvoje. 

oblasti kvality ovzduší a jeho ochrany 

v období od současnosti do roku 2020 a po 

něm vyžaduje trvalé úsilí o snížení emisí z 

různých typů motorů. Z tohoto důvodu by 

měly být výrobci předem poskytovány 

jasné a úplné informace o budoucích 

mezních hodnotách emisí a měla by jim být 

poskytnuta dostatečná lhůta k jejich 

dosažení a k uskutečnění nezbytného 

technického rozvoje. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11a) Udržitelné snižování emisí z motorů 

vyžaduje neustálé posilování přímé 

spolupráce mezi výrobci a dalšími 

zapojenými podniky na jedné straně a 

renomovanými výzkumnými institucemi 

na straně druhé. Tento druh spolupráce 

hraje důležitou úlohu při vývoji nových 

produktů a technologií, jež mají pozitivní 

dopad, pokud jde o zlepšování kvality 

ovzduší. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (12a) Aby bylo možné zajistit co nejlepší 

ochranu pracovníků pracujících 

v blízkosti strojů a co nejvíce omezit 

specifickou kumulaci zátěže pracovníků 

pracujících v blízkosti několika mobilních 

strojů a přístrojů, je potřeba využít 

k minimalizaci emisí co nejmodernější 

technologie. 
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Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Je vhodné podpořit zavádění vozidel 

na alternativní pohon, která dosahují 

nízkých emisí NOx a částic. Měly by proto 

být schváleny mezní hodnoty pro celkové 

množství uhlovodíků, které by 

zohledňovaly emise nemethanových 

uhlovodíků a methanu. 

(14) Je nutné podpořit zavádění vozidel na 

alternativní pohon, která dosahují nízkých 

emisí NOx a částic. Měly by proto být 

schváleny mezní hodnoty pro celkové 

množství uhlovodíků, které by 

zohledňovaly emise nemethanových 

uhlovodíků a methanu. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (14b) Tímto nařízením by neměla být 

dotčena opatření na vnitrostátní úrovni 

ani na úrovni Unie týkající se využívání 

motorů nebo nesilničních pojízdných 

strojů v souladu s tímto nařízením, pokud 

jsou tato opatření nutná a přiměřená s 

ohledem na zdraví a bezpečnost na 

pracovišti a pro to, aby se předešlo 

zdravotním rizikům pro pracovníky, na 

něž v určitých případech působí emise 

produkované těmito motory. 

Odůvodnění 

Členským státům by mělo být dovoleno, aby zakázaly používání spalovacích motorů z důvodu 

ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti, především pokud jde o riziková místa se špatnou 

kvalitou ovzduší. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) S cílem zajistit regulaci emisí velmi 

jemných znečišťujících částic (o velikosti 

0,1 μm a méně) by Komise měla být 

zmocněna k přijetí přístupu založeného na 

počtu částic u emisí znečisťujících částic 

jako doplnění přístupu založeného na 

hmotnosti částic emisí, který je používán v 

současné době. Přístup založený na počtu 

částic emisí by měl vycházet z výsledků 

programu Evropské hospodářské komise 

Organizace spojených národů (EHK OSN) 

pro měření částic (Particulate Measurement 

Programme – PMP) a být v souladu se 

stávajícími ambiciózními cíli v oblasti 

životního prostředí. 

(15) S cílem zajistit regulaci emisí velmi 

jemných znečišťujících částic (o velikosti 

0,1 μm a méně) by Komise měla být 

zmocněna k přijetí přístupu založeného na 

počtu částic u emisí znečisťujících částic 

jako doplnění přístupu založeného na 

hmotnosti částic emisí, který je používán v 

současné době. Přístup založený na počtu 

částic emisí by měl vycházet z výsledků 

programu Evropské hospodářské komise 

Organizace spojených národů (EHK OSN) 

pro měření částic (Particulate Measurement 

Programme – PMP) a měl by dosahovat 

minimálně takové úrovně ochrany, jakou 

zajišťuje stávající legislativa Unie o 

silničních vozidlech. Dále by měl 

podporovat požadavek týkající se 

minimalizace emisí karcinogenních látek 

v zájmu ochrany pracovníků a být v 

souladu se stávajícími ambiciózními cíli 

v oblasti životního prostředí. 

Odůvodnění 

Der Stand der Technik beim Partikelzahlansatz (PN) wird im NRMM-Vorschlag der 

Kommission (PN = 1x1012) nicht erreicht, obwohl dies bei den Emissionsgrenzwerten (PN= 

6.0×1011) für die Typisierung von Motoren bei leichten Kraftfahrzeugen (VO 715/2007) und 

schweren Nutzfahrzeugen (VO 595/2009 ) seit Jahren der Fall ist und erwiesenermaßen sich 

auch schon technisch einwandfrei bei NRMM-Motoren (z.B. Schweiz) bewährt hat. Sollte der 

Kommissionsvorschlag hier nicht abgeändert werden, würde eine bereits veraltete Technik ab 

den 2020-er Jahren vorgeschrieben werden! Damit wird wider besseres Wissens die 

Gesundheit und der Schutz vor allem bei betroffenen ArbeitnehmerInnen vor der  

gefährlichsten Feinstaubfraktion beeinträchtigt, obwohl Hersteller heute schon sowohl 

Motoren für leichte Kfz, Lkw und Industriemotoren für NRMM-Maschinen gleichermaßen 

produzieren. Der EU-Gesetzgeber muss daher für On-road und Off-road den gleichen 

Standard vorschreiben und in den NRMM-Anhängen den PN nach Stand der Technik 

einfügen! 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (16a) S ohledem na dlouhou životnost 

většiny nesilničních pojízdných strojů je 

vhodné zvážit dodatečnou úpravu motorů, 

které jsou již v provozu. Tyto dodatečné 

úpravy by se měly zaměřovat především 

na hustě osídlené městské oblasti a 

oblasti, v nichž dochází k porušování 

právních předpisů Unie týkajících se 

kvality ovzduší. Má-li se zajistit 

srovnatelná a vysoká úroveň těchto úprav, 

měly by se členské státy řídit zásadami 

uvedenými v předpisu EHK OSN č. 132 o 

dodatečně instalovaných zařízeních na 

kontrolu emisí. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (16b) V příslušných případech je třeba 

usilovat o součinnost mezi snižováním 

emisí plynných látek a pevných částic u 

motorů nesilničních pojízdných strojů a 

emisními normami pro těžká nákladní 

vozidla, neboť technologie související 

s těmito záležitostmi jsou vzájemně 

propojené. Touto budoucí harmonizací by 

se mohlo napomoci k dalším úsporám 

z rozsahu a ke zlepšení kvality ovzduší. 

V případech, kdy nebude možné tyto 

normy pro nesilniční pojízdní stroje 

okamžitě plnit, zváží Komise možnost 

dalších opatření. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) V zájmu lepší regulace skutečných 

emisí vznikajících během provozu a za 

účelem přípravy procesu kontroly 

shodnosti v provozu by měla být v 

přiměřeném časovém rámci přijata 

zkušební metodika pro monitorování 

požadavků, pokud jde o emisní vlastnosti, 

založená na použití přenosných systémů 

měření emisí. 

(18) V zájmu lepší regulace skutečných 

emisí vznikajících během provozu a za 

účelem přípravy procesu kontroly 

shodnosti v provozu by měla být do konce 

roku 2017 přijata zkušební metodika pro 

monitorování požadavků, pokud jde o 

emisní vlastnosti, založená na použití 

přenosných systémů měření emisí. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) Motory, které jsou v souladu s novými 

pravidly upravujícími mezní hodnoty emisí 

a postupy EU schválení typu a patří do 

oblasti působnosti těchto pravidel, by měly 

být povoleny k uvádění na trh v členských 

státech; tyto motory by neměly podléhat 

žádným jiným vnitrostátním emisním 

požadavkům. Schvalující členský stát by 

měl přijmout nezbytná ověřovací opatření, 

jimiž zajistí identifikaci motorů 

vyráběných v rámci každého EU schválení 
typu. 

(20) Motory, které jsou v souladu s novými 

pravidly upravujícími mezní hodnoty emisí 

a postupy EU schválení typu a patří do 

oblasti působnosti těchto pravidel, by měly 

být povoleny k uvádění na trh v členských 

státech; tyto motory by neměly podléhat 

žádným jiným vnitrostátním emisním 

požadavkům nutným k jejich uvedení 

na trh. Schvalující členský stát by měl 

v případě potřeby přijmout ověřovací 

a kontrolní opatření, která jsou nezbytná 

z hlediska dovozu a dodávání motorů na 

trh Unie, aby byl v každém případě 

zajištěn jejich soulad s požadavky, jež 

musí být splněny pro EU schválení typu. 

Tímto postupem by nemělo být dotčeno 

právo členských států podporovat ani 

omezit používání motorů uvedených 

na trh, pokud zvolené metody nejsou 

diskriminační a jsou objektivně 

odůvodněné.  

Odůvodnění 

Identifikace typů motorů, které se dostávají na trh EU, se musí provádět při dovozu 

příslušných výrobků. Jedná se o nejjistější, nejúčinnější a nejméně nákladný způsob 

identifikace a kontroly všech typů motorů, které jsou uváděny na trh EU. To, zda výrobky 
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uváděné na trh splňují normy EU, lze ověřovat na základě dokladů předkládaných při dovozu. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Měl by být udělen omezený počet 

výjimek s cílem řešit konkrétní potřeby 

ozbrojených sil, omezení logistických 

dodávek, provozních zkoušek prototypů a 

používání strojů v prostředí s nebezpečím 

výbuchu. 

(21) Měl by být udělen omezený počet 

výjimek s cílem řešit konkrétní potřeby 

ozbrojených sil, omezení logistických 

dodávek, provozních zkoušek prototypů, 

některých náhradních motorů, motorů 

pro určité typy projektů v železničním 

odvětví a používání strojů v prostředí s 

nebezpečím výbuchu. 

(Viz pozměňovací návrhy k čl. 32 odst. 4 písm. a) (novému) a odst. 4 písm. b) (novému).) 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 25 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(25) Předpisům EHK OSN a jejich 

změnám, pro jejichž přijetí Unie hlasovala 

a k nimž přistoupila, při uplatnění 

rozhodnutí 97/836/ES by proto měla být 

přiznána stejná platnost jako povolením 

vydaným na základě tohoto nařízení 

v rámci postupu EU schválení typu. 

Komise by proto měla být zmocněna 

přijímat akty v přenesené pravomoci, jimiž 

stanoví, které předpisy EHK OSN budou 

platit pro EU schválení typu. 

(25) Předpisům EHK OSN a jejich 

změnám, pro jejichž přijetí Unie hlasovala 

a k nimž přistoupila, při uplatnění 

rozhodnutí 97/836/ES by proto měla být 

přiznána stejná platnost jako povolením 

vydaným na základě tohoto nařízení 

v rámci postupu EU schválení typu. 

Komise by proto měla být za účelem 

maximálního sladění tohoto nařízení se 

sjednaným zněním textů EHK OSN 
zmocněna přijímat akty v přenesené 

pravomoci, jimiž stanoví, které předpisy 

EHK OSN budou platit pro EU schválení 

typu. 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 
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Bod odůvodnění 27 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(27) Za účelem doplnění tohoto nařízení o 

další technické podrobnosti by měla být na 

Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 

v souladu s článkem 290 Smlouvy o 

fungování Evropské unie, pokud jde o 

rodiny motorů, nedovolené zásahy, 

monitorování emisních vlastností motorů 

během provozu, technické zkoušky a 

postupy měření, shodnost výroby, 

samostatně dodávané systémy následného 

zpracování výfukových plynů 

k příslušnému motoru, motory určené 

k provozním zkouškám, motory určené 

k používání v nebezpečném prostředí, 

rovnocennost schválení typu motorů, 

informace pro výrobce původních zařízení 

a konečné uživatele, vlastní zkoušení, 

normy a posuzování technických zkušeben, 

motory spalující částečně nebo výhradně 

plynná paliva, měření počtu částic a 

zkušební cykly. Je obzvláště důležité, aby 

Komise v rámci přípravné činnosti vedla 

odpovídající konzultace, a to i na odborné 

úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů 

v přenesené pravomoci by Komise měla 

zajistit, aby byly příslušné dokumenty 

předány současně, včas a vhodným 

způsobem Evropskému parlamentu a Radě. 

(27) Za účelem doplnění tohoto nařízení o 

další technické podrobnosti by měla být na 

Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 

v souladu s článkem 290 Smlouvy o 

fungování Evropské unie, pokud jde o 

rodiny motorů, nedovolené zásahy, 

monitorování emisních vlastností motorů 

během provozu, technické zkoušky a 

postupy měření, shodnost výroby, 

samostatně dodávané systémy následného 

zpracování výfukových plynů 

k příslušnému motoru, motory určené 

k provozním zkouškám, motory určené 

k používání v nebezpečném prostředí, 

rovnocennost schválení typu motorů, 

informace pro výrobce původních zařízení 

a konečné uživatele, normy a posuzování 

technických zkušeben, motory spalující 

částečně nebo výhradně plynná paliva, 

měření počtu částic a zkušební cykly a 

posuzování ročního objemu výroby 

výrobců původních zařízení. Je obzvláště 

důležité, aby Komise v rámci přípravné 

činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 

i na odborné úrovni. Při přípravě 

a vypracovávání aktů v přenesené 

pravomoci by Komise měla zajistit, aby 

byly příslušné dokumenty předány 

současně, včas a vhodným způsobem 

Evropskému parlamentu a Radě. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 29 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (29a) Toto nařízení by mělo platit i pro 

zemědělská vozidla, na něž se vztahují 

ustanovení nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 167/20131a, a 

nahrazovat ustanovení zrušené směrnice 
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97/68/ES. Vzhledem k termínu zahájení 

etapy V a k odloženému zahájení etapy IV 

pro zemědělské traktory kategorií T2, T4.1 

a C2 by etapa IV trvala pouze dva roky a 

tři měsíce. Aby nedocházelo ke 

zbytečnému administrativnímu zatížení, 

by proto mělo být možné, aby i motory v 

rámci etapy IIIB využívaly ustanovení o 

přechodných obdobích uvedených v tomto 

nařízení s ohledem na splnění požadavků 

spojených s etapou V. 

 __________________ 

 1a Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s. 1–51. 

Odůvodnění 

Směrnice 2011/87/EU poskytla odklad účinnosti etap IIIB a IV pro zemědělské a lesní 

traktory, které patří do kategorií T2, T4.1 a C2. Kvůli lhůtám pro etapu V stanoveným tímto 

nařízením se stává pro výrobce etapa IV ekonomicky neudržitelnou, jelikož dvě konstrukční 

obměny u traktorů během zhruba dvou let představují přílišnou ekonomickou zátěž bez 

ekologického přínosu. Traktory těchto kategorií, které splňují požadavky etapy IIIB, by proto 

měly být oprávněny k využívání přechodného období pro plnění požadavků v rámci etapy V. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) k pohánění plavidel vnitrozemské 

plavby o netto výkonu pod 37 kW; 

e) k pohánění plavidel nebo k pomocným 

účelům v plavidlech vnitrozemské plavby 

o netto výkonu pod 37 kW; 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6) „motorem“ se rozumí měnič energie 

s výjimkou plynové turbíny, kde 

v uzavřeném prostoru probíhá spalování 

paliva, při němž dochází k rozpínání 

6) „motorem“ se rozumí měnič energie 

s výjimkou plynové turbíny projektovaný 

za účelem přeměny chemické energie 

(vstup) na mechanickou energii (výstup) 
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plynů bezprostředně využívaných 

k vytváření mechanické energie, kterému 

lze udělit EU schválení typu; jeho součástí 

je systém regulace emisí a komunikační 

rozhraní (technické vybavení a hlášení) 

mezi elektronickou řídicí jednotkou nebo 

jednotkami (ECU) motorového systému a 

jiným hnacím ústrojím či řídicí jednotkou 

vozidla, jež jsou nezbytné pro splnění 

požadavků obsažených v kapitolách II a 

III; 

na základě vnitřního spalovacího procesu; 

jeho případnou součástí je systém regulace 

emisí a komunikační rozhraní (technické 

vybavení a hlášení) mezi elektronickou 

řídicí jednotkou nebo jednotkami 

motorového systému a jiným hnacím 

ústrojím či řídicí jednotkou vozidla, jež 

jsou nezbytné pro splnění požadavků 

obsažených v kapitolách II a III; 

Odůvodnění 

Toto upřesnění je nutné pro zahrnutí všech motorových technologií, zejména pokud jde o to, 

zda využívají elektronické řídící jednotky nebo systémy následného zpracování, či nikoli. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 9 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 9a) „náhradním motorem“ se rozumí 

motor, který: 

 a) je uváděn na trh výlučně proto, aby 

nahradil motor, který byl již uveden na trh 

a instalován v nesilničním pojízdném 

stroji; a 

 b) je v souladu s mezními hodnotami 

emisí etapy nižší než té, která platí v den 

nahrazení příslušného motoru; 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 29 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

29) „přechodným obdobím“ se rozumí 

prvních osmnáct měsíců od data povinného 

provedení V. etapy podle ustanovení čl. 17 

odst. 2; 

29) „přechodným obdobím“ se rozumí 

prvních dvacet čtyři měsíců od data 

povinného provedení V. etapy podle 

ustanovení čl. 17 odst. 2; 
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Odůvodnění 

Nesilniční pojízdné stroje musí být nově projektovány tak, aby se do nich vešly větší motory 

etapy V. Proto je nutné stanovit delší přechodné období. 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 43 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 43a)  „moderní emisní technologií (AET)“ 

a „motorem zvláště šetrným k životnímu 

prostředí (EEE)“ se rozumí motor 

instalovaný do nesilničního pojízdného 

stroje, jak je definován v bodě 1 tohoto 

článku, který splňuje povolené mezní 

emisní hodnoty stanovené v příloze IIa. 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 43 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 43b) „pojízdným jeřábem“ se rozumí 

samojízdný výložníkový jeřáb, který může 

pojíždět s břemenem i bez břemene, aniž k 

tomu potřebuje upravenou dráhu, a jehož 

hmotnost zajišťuje stabilitu, s výjimkou 

jeřábů, na něž se toto nařízení nevztahuje 

v souladu s čl. 2 odst. 2 písm. a). Pracuje 

na pneumatikách, pásech nebo jiných 

pojízdných mechanismech. Na stabilním 

pracovním stanovišti může být podpírán 

výsuvnými podpěrami nebo jiným 

příslušenstvím zvyšujícím stabilitu. 

Nástavba jeřábu může být zcela otočná 

nebo s omezeným otáčením nebo 

neotočná. Běžně je vybaven jedním nebo 

více zdvihacími mechanismy nebo 

hydraulickými válci pro zdvihání a 

spouštění výložníku a břemene. Pojízdné 

jeřáby jsou vybaveny teleskopickým, 
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článkovým nebo i příhradovým 

výložníkem a nebo výložníkem, který je 

jejich kombinací, konstruovaným tak, aby 

umožňoval snadné spouštění dolů. 

Břemeno může být na výložníku zavěšeno 

pomocí kladnice s hákem nebo jiného 

speciálního příslušenství pro zdvihání 

břemen. 

Odůvodnění 

(Technická úprava) Tato definice „pojízdného jeřábu“ vychází z přílohy I bodu 38 směrnice 

2000/14/ES (směrnice o emisích hluku). 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 72 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

72) „vlastním zkoušením“ se rozumí 

provedení zkoušek svými vlastními 

prostředky, záznam výsledků zkoušky a 

předložení zprávy zahrnující závěry 

schvalovacímu orgánu výrobcem, který 

byl určen jako technická zkušebna za 

účelem posouzení souladu s určitými 

požadavky; 

vypouští se 

Odůvodnění 

Vlastní zkoušení není v rámci testování motorů proveditelné. Proveditelné je pouze v rámci 

testování strojů či vozidel. 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – bod 1 – písm. b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) motory s referenčním výkonem nižším 

než 560 kW, které jsou použity místo 

motorů kategorie IWP, RLL nebo RLR; 

b) motory s referenčním výkonem nižším 

než 560 kW, které jsou použity místo 

motorů kategorie IWA, IWP, RLL nebo 

RLR; 
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Odůvodnění 

Pozměňovací návrh k tabulce I-6 přílohy II stanoví stejné mezní hodnoty emisí jako v případě 

hnacích motorů plavidel vnitrozemské plavby i pro záložní motory plavidel vnitrozemské 

plavby všech výkonů.  Tento pozměňovací návrh umožní pozemním jednotkám <560kW, aby 

byly dobrovolně využívány tam, kde je lze použít.  Tyto pozemní jednotky mají nižší mezní 

emisní hodnoty, než jsou hodnoty navržené v pozměňovacím návrhu k tabulce I-6 přílohy II. 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – bod 5 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) motory používané výlučně k pohonu 

v plavidlech vnitrozemské plavby nebo 

k takovému pohonu určené, jejichž 

referenční výkon je vyšší nebo roven 

37 kW, 

a) motory používané výlučně k pohonu 

v plavidlech vnitrozemské plavby nebo 

k takovému pohonu určené, 

Odůvodnění 

V zákoně USA 40CFR1042 není stanovena žádná minimální hodnota ve výši 37 kW.  

Odstranění této výjimky umožní plně sladění se zákonem USA. Tento pozměňovací návrh 

uvádí do souladu referenční výkonnost hnacích motorů plavidel vnitrozemské plavby s 

předpisem USA 40CFR1042 týkajícím se námořních emisních limitů, který umožňuje dodávky 

motorů vyvinutých pro trh USA, přičemž však stále stanoví 80% snížení emisí, pokud jde o 

stávající emisní hodnoty pro hnací motory plavidel vnitrozemské plavby. 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – bod 5 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) motory, jejichž referenční výkon je 

vyšší než 560 kW a které jsou použity 

místo motorů kategorie IWA s výhradou 

dodržení požadavků ustanovení čl. 23 odst. 

8; 

b) motory, které jsou použity místo motorů 

kategorie IWA s výhradou dodržení 

požadavků ustanovení čl. 23 odst. 8; 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh k tabulce I-6 přílohy II rozšiřuje uplatňování mezních emisních hodnot 
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stanovených pro motory plavidel vnitrozemské plavby i na záložní motory plavidel 

vnitrozemské plavby od >560kW s cílem zahrnout všechny výkony. Smyslem tohoto 

pozměňovacího návrhu je umožnit, aby hnací motory plavidel vnitrozemské plavby, které byly 

schváleny v rámci správného cyklu, byly využívány jako záložní motory v souladu s touto 

zásadou. 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – bod 6 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6) „kategorie IWA“, která zahrnuje motory 

používané výlučně k pomocným účelům 

v plavidlech vnitrozemské plavby nebo k 

takovým pomocným účelům určené s netto 

výkonem vyšším než 560 kW. 

6) „kategorie IWA“, která zahrnuje motory 

používané výlučně k pomocným účelům 

v plavidlech vnitrozemské plavby nebo 

k takovým pomocným účelům určené. 

Odůvodnění 

Náš pozměňovací návrh k tabulce I-6 do přílohy II rozšiřuje uplatňování mezních emisních 

hodnot stanovených pro motory plavidel vnitrozemské plavby i na záložní motory plavidel 

vnitrozemské plavby od >560kW s cílem zahrnout všechny výkony.  Tento pozměňovací návrh 

uvádí znění do souladu se stejnou zásadou. 

 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – bod 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8) „kategorie RLL“, která zahrnuje motory 

používané výlučně k pohonu v 

motorových železničních vozech nebo k 

takovému pohonu určené; 

8) „kategorie RLR“, která zahrnuje: 

 a) motory používané výlučně k pohonu v 

motorových železničních vozech nebo k 

takovému pohonu určené; 

 b) motory používané na místo motorů 

kategorie RLL; 
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Odůvodnění 

Motory typu používaného v motorových železničních vozech lze používat i v lokomotivách a 

není třeba je podrobovat dvojímu schválení. 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zřídí nebo určí schvalovací 

orgány příslušné ve věcech týkajících se 

schvalování a orgány pro dozor nad trhem 

příslušné v záležitostech týkajících se 

dozoru nad trhem podle tohoto nařízení. 

Členské státy oznámí zřízení nebo určení 

těchto orgánů Komisi. 

1. Členské státy zřídí nebo určí schvalovací 

orgány příslušné ve věcech týkajících se 

schvalování a orgány pro dozor nad trhem 

příslušné v záležitostech týkajících se 

dozoru nad trhem, včetně zkoušek během 

provozu uvedených v článku 18, podle 

tohoto nařízení. Členské státy oznámí 

zřízení nebo určení těchto orgánů Komisi. 

 

Pozměňovací návrh  32  

Návrh nařízení 

Čl. 5. – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. V městských oblastech, v nichž nejsou 

dodržovány mezní hodnoty emisí Unie 

stanovené směrnicí 2008/50/ES, by 

členské státy měly v rámci rozvoje plánů 

pro kvalitu ovzduší, o nichž se hovoří 

v článku 23 této směrnice, zvážit, zda by 

nebylo třeba přijmout opatření, která 

zajistí dodatečné vybavení stávajících 

motorů nesilničních pojízdných strojů 

nejmodernějšími technologiemi pro 

snižování emisí, aniž by to znamenalo 

nepřiměřené náklady. Tyto dodatečné 

úpravy se provádějí s cílem vyhovět 

požadavkům etapy V. 

 

 

Pozměňovací návrh  33 
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Návrh nařízení 

Čl. 5. – odst. 4 a (nový)  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Tímto nařízením není dotčeno právo 

členských států stanovovat při náležitém 

dodržování Smluv takové požadavky, které 

považují za nezbytné k zajištění ochrany 

pracovníků při používání strojů, na něž se 

toto nařízení vztahuje, za podmínky, že 

těmito požadavky není dotčeno uvádění 

těchto motorů na trh. 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Schvalovací orgány prostřednictvím 

ústřední správní platformy Unie uvedené 

v článku 41 uveřejní rejstřík všech typů 

motorů a rodin motorů, jimž bylo uděleno 

EU schválení typu, obsahující 

přinejmenším tyto informace: obchodní 

značku, označení výrobce, kategorii 

motoru, číslo schválení typu a datum 

schválení typu. 

3. Schvalovací orgány prostřednictvím 

ústřední správní platformy Unie uvedené 

v článku 41 uveřejní rejstřík všech typů 

motorů a rodin motorů, jimž bylo uděleno 

EU schválení typu, obsahující 

přinejmenším tyto informace: obchodní 

značku, označení výrobce, kategorii 

motoru, číslo schválení typu a datum 

schválení typu a technické parametry. 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 U motorů, pro které bylo uděleno EU 

schválení typu, provádějí orgány dozoru 

nad trhem v přiměřeném rozsahu a na 

základě přiměřených vzorků kontroly 

dokumentace a případně též fyzické 

a laboratorní kontroly motorů. Zohlední 

přitom zavedené zásady hodnocení rizik, 

U motorů, pro které bylo uděleno EU 

schválení typu, provádějí orgány dozoru 

nad trhem v přiměřeném rozsahu a na 

základě podstatného procenta vzorků 

kontroly dokumentace a případně též 

fyzické a laboratorní kontroly motorů. 

Zohlední přitom zavedené zásady 
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stížnosti a další informace. hodnocení rizik, stížnosti a další informace. 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Kromě označení připevněného k 

motorům v souladu s článkem 31 uvedou 

výrobci na svých motorech uváděných na 

trh svůj název, zapsané obchodní jméno 

nebo zapsanou ochrannou známku a adresu 

v Unii, na níž je lze kontaktovat, nebo 

není-li to možné, uvedou tyto údaje 

na obalu nebo v dokumentu přiloženém k 

motoru. 

6. Kromě označení připevněného k 

motorům v souladu s článkem 31 uvedou 

výrobci na svých motorech uváděných na 

trh svůj název, zapsané obchodní jméno 

nebo zapsanou ochrannou známku, 

technické parametry a adresu v Unii, 

na níž je lze kontaktovat, nebo není-li to 

možné, uvedou tyto údaje na obalu nebo 

v dokumentu přiloženém k motoru. 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Dovozci zpřístupní pokyny a informace 

požadované v souladu s článkem 41. 

5. Dovozci zpřístupní pokyny, informace 

a veškeré podpůrné dokumenty 
požadované v souladu s článkem 41. 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh nařízení 

Čl. 18 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Emise plynných znečišťujících látek a 

znečišťujících částic se u typů motorů či 

rodin motorů během jejich provozu 
monitorují prováděním zkoušky motorů 

instalovaných v nesilničních pojízdných 

strojích provozovaných v rámci jejich 

běžných pracovních cyklů. Tyto zkoušky 

se provádějí na motorech, které prošly 

1. U typů motorů nebo rodin motorů 

schválených na základě tohoto nařízení se 
emise plynných znečišťujících látek a 

znečišťujících částic monitorují 

prováděním zkoušky motorů instalovaných 

v nesilničních pojízdných strojích 

provozovaných v rámci jejich běžných 

pracovních cyklů. Tyto zkoušky se 
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řádnou údržbou a jsou v souladu s 

ustanoveními vztahujícími se na výběr 

motorů, zkušební postupy a vykazování 

výsledků u jednotlivých kategorií motorů. 

provádějí za dohledu vnitrostátního 

schvalovacího orgánu na motorech, které 

prošly řádnou údržbou a jsou v souladu s 

ustanoveními vztahujícími se na výběr 

motorů, zkušební postupy a vykazování 

výsledků u jednotlivých kategorií motorů, 

přičemž odpovědnost v této souvislosti 

nese výrobce nebo subjekt odpovědný za 

provádění těchto zkoušek.  

Komise uskuteční pilotní programy s cílem 

vypracovat vhodné zkušební postupy pro 

kategorie a podkategorie motorů, pro které 

dosud nebyly takovéto postupy zavedeny.  

Komise uskuteční monitorovací programy 

s cílem vypracovat vhodné zkušební 

postupy pro kategorie a podkategorie 

motorů, pro které dosud nebyly takovéto 

postupy zavedeny.  

 Komise provede monitorovací programy, 

jejichž smyslem bude určit, do jaké míry 

odpovídají emise zaznamenané během 

zkušebního cyklu, na němž se schválení 

typu zakládá, emisím naměřeným při 

skutečném provozu. Tyto monitorovací 

programy a jejich výsledky budou 

každoročně prezentovány členským 

státům a následně sděleny veřejnosti.  

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 2 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Obsah dokumentace výrobce, který se 

stanoví prováděcím aktem, zahrnuje: 

2. Obsah dokumentace výrobce zahrnuje: 

Odůvodnění 

Obsah dokumentace výrobce je již vymezen přímo v čl. 20 odst. 2, přičemž v čl. 20 odst. 4 se 

uvádí, že vzory informačního dokumentu budou stanoveny prováděcími akty. Obsah 

dokumentace proto již není třeba žádnými dalšími prováděcími akty vymezovat. 

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 2 – písm. b a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) počáteční plán pro zkoušku 

prováděnou během provozu v souladu s čl. 

18 odst. 1; 

Odůvodnění 

Ustanovení nařízení Euro VI zavazují výrobce k tomu, aby schvalovacímu orgánu předložil 

pro zkoušku během provozu určitý plán. Pro nařízení o motorech nesilničních pojízdných 

strojů se navrhuje podobné ustanovení. Tyto plány by byly již v okamžiku schválení typu 

validovány. 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. V případě motoru kategorie IWP, jehož 

referenční výkon je větší než 560 kW a 

který je určen k použití místo motoru 

kategorie IWA v souladu s druhým 

pododstavcem článku 4, musejí být 

požadavky uvedené v odstavci 5 splněny 

zvlášť pro každý zkušební cyklus v 

ustáleném stavu stanovený v tabulkách IV-

5 a IV-6 přílohy IV, přičemž v 

informačním dokumentu o schválení typu 

se uvedou všechny zkušební cykly v 

ustáleném stavu, ve kterých byl tento 

požadavek splněn. 

8. V případě motoru kategorie IWP, který 

je určen k použití místo motoru kategorie 

IWA v souladu s druhým pododstavcem 

článku 4, musejí být požadavky uvedené 

v odstavci 5 splněny zvlášť pro každý 

zkušební cyklus v ustáleném stavu 

stanovený v tabulkách IV-5 a IV-6 přílohy 

IV, přičemž v informačním dokumentu o 

schválení typu se uvedou všechny zkušební 

cykly v ustáleném stavu, ve kterých byl 

tento požadavek splněn. 

Odůvodnění 

Náš pozměňovací návrh k tabulce I-6 přílohy II rozšiřuje uplatňování stejných mezních 

emisních hodnot stanovených pro motory plavidel vnitrozemské plavby i na záložní motory 

plavidel vnitrozemské plavby s výkonem od >560kW s cílem zahrnout všechny výkony. Tento 

pozměňovací návrh uvádí znění do souladu se stejnou zásadou. 

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 4 – návětí 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 

přenesené pravomoci v souladu s článkem 

55 tohoto nařízení, jimiž stanoví: 

4. Nejpozději dne 31. prosince 2017 je 

Komise zmocněna k přijímání aktů v 

přenesené pravomoci v souladu s článkem 

55 tohoto nařízení, jimiž stanoví: 

 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh nařízení 

Čl. 30. – odst. 6 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 6a. Namísto vydání o osvědčení o shodě 

může výrobce žádat o opatření motoru 

označením shody. Toto označení shody 

zahrnuje elektronický kód, který je čitelný 

pomocí běžně užívaných nástrojů IT a 

umožňuje získání informací o motoru z 

internetových stránek výrobce. Takto 

získatelné údaje jsou totožné s těmi, jež 

jsou obsaženy v osvědčení o shodě. 

Odůvodnění 

Požadavek na uchovávání osvědčení o shodě pro každý motor v papírové podobě představuje 

zbytečnou administrativní zátěž a v dnešním digitálním prostředí se jeví jako zastaralý. 

Možnost nahradit osvědčení o shodě označením shody, které zprostředkovává přístup k 

elektronicky uloženým údajům, tuto administrativní povinnost ulehčuje, přičemž spolehlivost 

dohledatelnosti motorů se nemění. 

 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh nařízení 

Čl. 30 – odst. 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Komise je zmocněna přijmout 

prostřednictvím prováděcích aktů vzor 
prohlášení o shodě včetně návrhu 

technických opatření zabraňujících 

padělání. Za tímto účelem prostřednictvím 

prováděcích aktů stanoví, jakými 

7. Komise je zmocněna přijmout prováděcí 

akty týkající se vzoru prohlášení o shodě 

včetně návrhu technických opatření 

zabraňujících padělání a ochranných 

tiskových prvků, kterými má být chráněn 

papír používaný pro vyhotovení osvědčení, 
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ochrannými prvky musí být chráněn papír 

používaný na prohlášení. Tyto prováděcí 

akty se přijmou přezkumným postupem 

podle čl. 54 odst. 2 do [31. prosince 2016]. 

a vzoru pro označení shody a elektronicky 

získatelných údajů, a to i pokud jde o 

přípustné typy elektronických kódů 

používaných k získání přístupu k 

informacím o motoru, jak je uvedeno v 

odst. 6 písm. a) tohoto článku. Tyto 

prováděcí akty se přijmou přezkumným 

postupem podle čl. 54 odst. 2 do [31. 

prosince 2016]. 

Odůvodnění 

Komise by měla být zmocněna k přijetí vzoru označení shody a elektronicky získatelných 

údajů a ke stanovení přípustných typů elektronických kódů používaných k získání přístupu k 

informacím o motoru. 

 

Pozměňovací návrh  45 

Návrh nařízení 

Čl. 31 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Než motory opustí výrobní linku, musí 

být opatřeny všemi označeními, jež 

vyžaduje toto nařízení. 

2. Než opustí výrobní linku, musí být 

motory vyrobené v Unii i motory vyrobené 

mimo Unii opatřeny všemi označeními, jež 

vyžaduje toto nařízení. Tento požadavek 

nemá žádný vliv na další označování, 

které vyžadují právní předpisy členských 

států nebo Unie. 

 

Pozměňovací návrh  46 

Návrh nařízení 

Čl. 31. – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Součástí povinného označení motorů 

uvedených na trh v souladu s čl. 32 odst. 4 

písm. a) je v příslušných případech toto 

upozornění: „Výhradně k použití u strojů 

ke spouštění záchranných člunů.“. 

 

Pozměňovací návrh  47 
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Návrh nařízení 

Čl. 31 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Komise je zmocněna přijmout 

prostřednictvím prováděcích aktů vzor 

označení uvedeného v odstavci 1, včetně 

povinných základních informací. Tyto 

prováděcí akty se přijmou přezkumným 

postupem podle čl. 54 odst. 2 do [31. 

prosince 2016]. 

4. Komise je zmocněna přijmout 

prostřednictvím prováděcích aktů vzor 

označení uvedeného v odstavci 1, včetně 

povinných základních informací a 

případně dodatečných informací 

uvedených v odstavci 3a tohoto článku. 

Tyto prováděcí akty se přijmou 

přezkumným postupem podle čl. 54 odst. 2 

do [31. prosince 2016]. 

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh nařízení 

Čl. 32. – odst. 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Aniž by byly dotčeny požadavky čl. 5 

odst. 2 a 3 a čl. 17 odst. 2, mohou členské 

státy povolit, aby byly na trh uvedeny 

motory, jež jsou určeny k instalaci do 

strojů, které jsou používány výhradně ke 

spouštění a vytahování záchranných 

člunů provozovaných vnitrostátními 

záchrannými službami („stroj ke 

spouštění záchranný člunů“). 

Odůvodnění 

The technical requirements for Lifeboat Launch Vehicles (LLVs) are very challenging and it 

is therefore not possible to install engines which meet the emission limits proposed in this 

regulation. The space around the engine has to be kept to a minimum to avoid buoyancy 

effects which cannot simply be overcome by adding weight. As a consequence of these 

challenges it is not possible to fit the exhaust after-treatment or emission control systems to 

meet any of the emission limits proposed in the regulation. Thus the derogation from the 

emissions requirements for LLVs, which they receive in the current Directive, needs to be 

continued. 

 

Pozměňovací návrh  49 

Návrh nařízení 
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Čl. 32 – odst. 4 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4b. Aniž by byly dotčeny čl. 5 odst. 3 a čl. 

17 odst. 2 a po dobu nepřesahující 15 let 

od dat účinnosti uvádění motorů V. etapy 

na trh stanovených v příloze III, členské 

státy umožní, aby byly na trh uváděny 

náhradní motory, a to za podmínky, že 

tyto motory: 

 a) budou patřit do kategorie NRE nebo 

NRS, jejich referenční výkon nebude 

přesahovat 560 kW a budou splňovat 

požadavky v rámci emisní etapy, která 

vypršela nejdéle 20 let před uvedením na 

trh těchto motorů, přičemž dané 

požadavky musí být alespoň tak přísné, 

jako mezní hodnoty emisí, které musely 

tyto motory splňovat v době, kdy byly 

původně uvedeny na trh; 

 b) budou patřit do kategorie ekvivalentní 

kategorii NRE nebo NRS, jestliže 

náhradní motor a původní motor budou 

náležet do kategorie motorů a třídy 

výkonu motoru, které nebyly předmětem 

schvalování na úrovni Unie dne ...*; 

 c) budou patřit do kategorie RLL nebo 

RLR a budou splňovat mezní hodnoty 

emisí, které musely dané motory splňovat 

v době, kdy byly původně uvedeny na trh, 

nebo budou patřit do kategorie NRE či 

NRG a jejich referenční výkon nebude 

přesahovat 560 kW. 

 __________________ 

 * Datum zrušení směrnice 97/68/ES. 

 

Pozměňovací návrh  50 

Návrh nařízení 

Čl. 32 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. c a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) uvádění motorů na trh, které jsou 

určeny k instalaci do strojů ke spouštění 

záchranných člunů podle odstavce 4a; 

 

Pozměňovací návrh  51 

Návrh nařízení 

Čl. 32 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. c b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 cb) uvádění motorů na trh, které jsou 

určeny k instalaci do strojů ke spouštění 

záchranných člunů podle odstavce 4b; 

 

Pozměňovací návrh  52 

Návrh nařízení 

Čl. 32 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. c c (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 cc) uvádění náhradních motorů na trh, 

jak je stanoveno v odstavci 4a. 

Odůvodnění 

Komise by měla být zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci týkajících se 

technických specifikací a podmínek pro uvádění na trh náhradních motorů. 

 

 

Pozměňovací návrh  53 

Návrh nařízení 

Čl. 32 – odst. 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  5b. Aniž by byly dotčeny požadavky čl. 32 

odst. 4 písmena b) mohou členské státy 

pro motory kategorie RLL nebo RLR na 

žádost výrobců původních zařízení povolit, 
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aby byly na trh uváděny motory týchž 

kategorií, které budou dne …* součástí 

projektu v pokročilé fázi vývoje ve smyslu 

čl. 2 písm. t) směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2008/57/ES1a a budou 

splňovat požadavky veškerých emisních 

etap EU předcházejících etapě platné 

v okamžiku jejich uvedení na trh, pokud 

by používání motorů, které jsou v souladu 

s novou etapou, vedlo k nepřiměřeným 

nákladům. Každý členský stát předloží 

seznam příslušných  projektů v pokročilé 

fázi vývoje Komisi do …**. 

 –––––––––––––––––– 

 1a Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 

2008 o interoperabilitě železničního 

systému ve Společenství (Úř. věst. L 191, 

18.7.2008, s. 1). 

 * Pro Úřední věstník: Den vstupu tohoto 

nařízení v platnost. 

 ** Pro Úřední věstník: Jeden rok ode dne 

vyhlášení tohoto nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  54 

Návrh nařízení 

Čl. 36 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Není-li výrobce schopen ověřit na žádost 

schvalovacího orgánu splnění požadavků 

podle článku 31, které se týkají označování 

motorů, může být schválení typu udělené 

pro daný typ motoru nebo rodinu motorů v 

souladu s tímto nařízením odejmuto. 

Použije se informační postup podle čl. 36 

odst. 4. 

4. Není-li výrobce schopen ověřit na žádost 

schvalovacího orgánu splnění požadavků 

podle článku 31, které se týkají označování 

motorů, může být schválení typu udělené 

pro daný typ motoru nebo rodinu motorů v 

souladu s tímto nařízením odejmuto. 

Použije se informační postup podle čl. 37 

odst. 4. 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh pouze opravuje editorskou chybu v návrhu Komise. Informační 

postup, o němž se hovoří, je stanoven v čl. 37 odst. 4. 
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Pozměňovací návrh  55 

Návrh nařízení 

Čl. 38 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pokud je výrobce, jemuž bylo uděleno 

EU schválení typu, povinen v souladu s čl. 

20 odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2008 

stáhnout motory, které již byly uvedeny na 

trh, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou 

instalovanou součástí strojů, protože tyto 

motory představují závažné porušení 

tohoto nařízení, pokud jde o ochranu 

životního prostředí, tento výrobce o tom 

neprodleně uvědomí schvalovací orgán, 

který udělil EU schválení typu motoru. 

1. Pokud je výrobce, jemuž bylo uděleno 

EU schválení typu, povinen v souladu s čl. 

20 odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2008 

stáhnout motory, které již byly uvedeny na 

trh, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou 

instalovanou součástí strojů, protože tyto 

motory představují porušení tohoto 

nařízení, pokud jde o ochranu životního 

prostředí a veřejného zdraví,, tento 

výrobce o tom neprodleně uvědomí 

schvalovací orgán, který udělil EU 

schválení typu motoru. 

 

Pozměňovací návrh  56 

Návrh nařízení 

Čl. 41 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Výrobci zpřístupní výrobcům původních 

zařízení veškeré příslušné informace a 

nezbytné pokyny určené pro konečné 

uživatele, zejména pokud popisují zvláštní 

podmínky nebo omezení spojené 

s používáním motoru. 

3. Výrobci zpřístupní výrobcům původních 

zařízení a na základě žádosti také jakékoli 

další třetí straně veškeré příslušné 

informace a nezbytné pokyny určené pro 

konečné uživatele, zejména pokud popisují 

zvláštní podmínky nebo omezení spojené 

s používáním motoru. 

 

Pozměňovací návrh  57 

Návrh nařízení 

Čl. 41 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Aniž jsou dotčeny požadavky stanovené 

v odstavci 3, zpřístupní výrobci výrobcům 

původních zařízení hodnotu emisí oxidu 

uhličitého (CO2), která byla stanovena v 

4. Aniž jsou dotčeny požadavky stanovené 

v odstavci 3, zveřejní výrobci hodnotu 

emisí oxidu uhličitého (CO2), která byla 

stanovena v rámci postupu EU schválení 
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rámci postupu EU schválení typu, a poučí 

výrobce původních zařízení, aby tuto 

informaci sdělovali konečným uživatelům 

strojů, do něhož má být motor instalován. 

typu, a poučí výrobce původních zařízení, 

aby tuto informaci sdělovali konečným 

uživatelům strojů, do něhož má být motor 

instalován. 

 

Pozměňovací návrh  58 

Návrh nařízení 

Čl. 42 – nadpis 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Ústřední správní platforma Unie a 

databáze 

Výměna údajů a informací 

prostřednictvím systému pro výměnu 

informací o vnitřním trhu 

Odůvodnění 

Využitím dobře fungujícího systému pro výměnu informací o vnitřním trhu se ušetří náklady a 

zbytečné administrativní úkony, které by založení nové digitální platformy vyžadovalo. 

 

Pozměňovací návrh  59 

Návrh nařízení 

Čl. 42 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komisi zřídí ústřední správní digitální 

platformu Unie pro výměnu údajů a 

informací týkajících se EU schválení typů 

v elektronickém formátu. Tyto platforma 

bude využívána k výměně údajů a 

informací mezi schvalovacími orgány či 

mezi schvalovacími orgány a Komisí, jež 

bude probíhat v rámci tohoto nařízení. 

1. Výměna údajů a informací mezi 

schvalovacími orgány či mezi 

schvalovacími orgány a Komisí, jež bude 

probíhat v rámci tohoto nařízení, se bude 

odehrávat prostřednictvím systému pro 

výměnu informací o vnitřním trhu 

(„IMI“) zřízeného na základě nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

1024/20121a. 

 __________________ 

 1a Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 1024/2012 ze dne 25. října 

2012 o správní spolupráci prostřednictvím 

systému pro výměnu informací o vnitřním 

trhu a o zrušení rozhodnutí Komise 

2008/49/ES (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, 

s. 1). 
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 (Tento pozměňovací návrh platí pro celý 

text. Jeho přijetí bude vyžadovat v celém 

textu změnu veškerých zmínek o „ústřední 

správní digitální platformě Unie“ či 

„platformě“ na „systém pro výměnu 

informací o vnitřním trhu“ či „IMI“.) 

Odůvodnění 

Využitím dobře fungujícího systému pro výměnu informací o vnitřním trhu se ušetří náklady a 

zbytečné administrativní úkony, které by založení nové digitální platformy vyžadovalo. 

 

Pozměňovací návrh  60 

Návrh nařízení 

Čl. 42 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Součástí této ústřední správní digitální 

platformy Unie bude rovněž databáze, 

která bude centrálně shromažďovat 

veškeré důležité informace týkající se EU 

schválení typů udělovaných v souladu 

s tímto nařízením a zpřístupňovat je 

schvalovacím orgánům a Komisi. Tato 

databáze bude na základě dohody 

s příslušnými členskými státy propojovat 

vnitrostátní databáze v rámci jedné 

ústřední databáze Unie. 

2. Veškeré důležité informace týkající se 

EU schválení typů udělovaných v souladu 

s tímto nařízením budou centrálně 

shromažďovány a zpřístupňovány 

schvalovacím orgánům a Komisi 

prostřednictvím systému IMI. Vnitrostátní 

databáze budou na základě dohody 

s příslušnými členskými státy se systémem 

IMI propojeny. 

Odůvodnění 

Využitím dobře fungujícího systému pro výměnu informací o vnitřním trhu se ušetří náklady a 

zbytečné administrativní úkony, které by založení nové digitální platformy vyžadovalo. 

 

Pozměňovací návrh  61 

Návrh nařízení 

Čl. 42 – odst. 3 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. V návaznosti na provedení odstavců 1 a 

2 Komise tuto ústřední správní digitální 

platformu Unie rozšíří o moduly, jež 

3. Komise zajistí, aby systém IMI 

umožňoval: 
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umožní: 

Odůvodnění 

Využitím dobře fungujícího systému pro výměnu informací o vnitřním trhu se ušetří náklady a 

zbytečné administrativní úkony, které by založení nové digitální platformy vyžadovalo. 

 

Pozměňovací návrh  62 

Návrh nařízení 

Čl. 42 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Komise je zmocněna přijmout 

prostřednictvím prováděcích aktů 

podrobné technické požadavky a postupy, 

které jsou nezbytnou podmínkou zřízení 

ústřední správní platformy Unie a 

databáze uvedené v tomto článku. Tyto 

prováděcí akty se přijmou přezkumným 

postupem podle čl. 54 odst. 2 do [31. 

prosince 2016]. 

vypouští se 

Odůvodnění 

Systém IMI již dobře funguje a není třeba jej dále prováděcími akty upravovat. 

 

Pozměňovací návrh  63 

Návrh nařízení 

Článek 46 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 [...] vypouští se 

Odůvodnění 

Vlastní zkoušení není v rámci testování motorů proveditelné. Proveditelné je pouze v rámci 

testování strojů či vozidel. 

 

Pozměňovací návrh  64 

Návrh nařízení 
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Článek 55 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 55a 

 Finanční podpora za účelem dodatečné 

instalace zařízení 

 1. S výhradou vstupu v platnost 

prováděcích opatření tohoto nařízení 

mohou členské státy zavést finanční 

pobídky pro dodatečné úpravy již 

užívaných motorů, které splňují podmínky 

tohoto nařízení za účelem dosažení 

mezních hodnot emisí stanovených 

v příloze vztahující se na typ motoru, který 

má být dodatečně upraven. 

 2. Finanční pobídky uvedené v odstavci 1 

nesmějí u žádného typu motoru  

převyšovat dodatečné náklady na 

technická zařízení potřebná ke splnění 

požadavku na mezní hodnoty emisí 

uvedené v příslušné příloze, a to i včetně 

nákladů na instalaci tohoto zařízení do 

motoru. 

Odůvodnění 

Member States should be able to allow operators of non-road mobile machinery to choose 

between upgrading existing systems and buying new equipment. Some of the equipment 

addressed in this Regulation exhibits extremely long life expectancies, which means that the 

expected effect of this Regulation on the emissions of those sectors would be very limited in 

the short to medium term. Having cost-effectiveness under consideration and aiming for more 

immediate results for this kind of machinery, provisions should be included encouraging 

Member States to implement measures in favour of the retrofitting of existing equipment 

having a very long life expectancy. 

 

Pozměňovací návrh  65 

Návrh nařízení 

Článek 56 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 56a 

 Změna nařízení (EU) č. 1024/2012 
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 V příloze k nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1024/2012 se 

doplňuje bod, který zní1a: 

 „8a. Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 20xx/xx ze dne xx o 

požadavcích vztahujících se na mezní 

hodnoty emisí a schválení typu 

spalovacích motorů v nesilničních 

pojízdných strojích*+: článek 42. 

 *Úř. věst. L XX, XX.XX.XXXX, s. X.“ 

 ______________ 

 + Úř. věst.: uveďte prosím referenční číslo 

dokumentu a datum nařízení a doplňte 

poznámky pod čarou 

 1a  Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 1024/2012 ze dne 25. října 

2012 o správní spolupráci prostřednictvím 

systému pro výměnu informací o vnitřním 

trhu a o zrušení rozhodnutí Komise 

2008/49/ES („nařízení o systému IMI“) 

(Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 1). 

 

Pozměňovací návrh  66 

Návrh nařízení 

Čl. 57 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Aniž jsou dotčena ustanovení kapitol II a 

III, tímto nařízením nepozbývá platnosti 

žádné EU schválení typu, které bylo 

vydáno před kterýmkoli datem, k němuž 

byly uvedeny na trh motory uvedené 

v příloze III. 

1. Aniž jsou dotčena ustanovení kapitol II a 

III, tímto nařízením nepozbývá platnosti 

žádné EU schválení typu ani výjimka, 

které byly vydány před kterýmkoli datem, k 

němuž byly uvedeny na trh motory 

uvedené v příloze III. 

Odůvodnění 

Platná by měla zůstat nejen EU schválení typu vydaná v souladu se směrnicí 97/68/ES, ale i 

výjimky udělené podle této směrnice. 

 

Pozměňovací návrh  67 

Návrh nařízení 
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Čl. 57 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Schvalovací orgány mohou i nadále 

udělovat schválení typu v souladu 

s příslušnými právními předpisy, které platí 

ke dni vstupu tohoto nařízení v platnosti, a 

to až do uplynutí závazných lhůt pro EU 

schválení typu motorů uvedených v příloze 

III. 

2. Schvalovací orgány mohou i nadále 

udělovat schválení typu a výjimky 

v souladu s příslušnými právními předpisy, 

které platí ke dni vstupu tohoto nařízení 

v platnosti, a to až do uplynutí závazných 

lhůt pro EU schválení typu motorů 

uvedených v příloze III. 

Odůvodnění 

V období mezi zrušením směrnice 97/68/ES a uplynutím závazných lhůt pro etapu V by mělo 

být stále možno podle směrnice 97/68/ES EU udělovat nejen schválení typu, ale i příslušné 

výjimky. 

 

Pozměňovací návrh  68 

Návrh nařízení 

Čl. 57 – odst. 5 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 5 odst. 

3 a čl. 17 odst. 2, přechodné motory a 

případně též stroje, ve kterých jsou tyto 

přechodné motory nainstalovány, mohou 

být během přechodného období i nadále 

uváděny na trh za podmínky, že stroj, ve 

kterém je přechodný motor nainstalován, 

má datum výroby starší než 1 rok od 

začátku tohoto přechodného období. 

5. Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 5 odst. 

3 a čl. 17 odst. 2, přechodné motory a 

případně též stroje, ve kterých jsou tyto 

přechodné motory nainstalovány, mohou 

být během přechodného období i nadále 

uváděny na trh za podmínky, že stroj, ve 

kterém je přechodný motor nainstalován, 

má datum výroby starší než 18 měsíců od 

začátku tohoto přechodného období, aniž 

jsou dotčena ustanovení směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

č. 2008/57/ES1a a nařízení Komise (EU) 

č. 1302/20141b. 

 ______________ 

 1a Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 

o interoperabilitě železničního systému ve 

Společenství (přepracované znění) (Úř. 

věst. L 191, 18.7.2008, s. 1). 

 1b Nařízení Komise (EU) č. 1302/2014 ze 

dne 18. listopadu 2014 o technické 
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specifikaci pro interoperabilitu 

subsystému kolejová vozidla – lokomotivy 

a kolejová vozidla pro přepravu osob 

železničního systému v Evropské unii (Úř. 

věst. L 356, 12.12.2014, s. 228). 

 

Pozměňovací návrh  69 

Návrh nařízení 

Čl. 57 – odst. 5 – pododstavec 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

U motorů kategorie NRE povolí členské 

státy výrobcům původních zařízení, jejichž 

celkový roční objem výroby je menší než 

50 kusů nesilničních pojízdných strojů 

vybavených spalovacími motory, 

prodloužení přechodného období a 

dvanáctiměsíčního období uvedeného 

v prvním pododstavci o dalších 12 měsíců. 

Pro účely výpočtu celkového ročního 

objemu výroby podle tohoto odstavce se 

všichni výrobci původních zařízení, které 

ovládá jedna a táž fyzická či právnická 

osoba, považují za jednoho výrobce 

původních zařízení. 

U motorů kategorie NRE povolí členské 

státy výrobcům původních zařízení, jejichž 

celkový roční objem výroby je menší než 

80 kusů nesilničních pojízdných strojů 

vybavených vnitřními spalovacími motory, 

prodloužení přechodného období a 

dvanáctiměsíčního období uvedeného 

v prvním pododstavci o dalších 18 měsíců. 

Pro účely výpočtu celkových množství 

podle tohoto odstavce se všichni výrobci 

původních zařízení, které ovládá jedna a 

táž fyzická či právnická osoba, považují za 

jednoho výrobce původních zařízení. 

 

Pozměňovací návrh  70 

Návrh nařízení 

Čl. 57 – odst. 5 – pododstavec 2 a (nový) 

  

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 U motorů kategorie NRE používaných v 

pojízdných jeřábech povolí členské státy 

prodloužení přechodného období o 

dalších 12 měsíců. 

Odůvodnění 

Pojízdné jeřáby podléhají při silničním transportu přísným rozměrovým omezením a jejich 

různé modely se vyrábějí v relativně malých objemech, přičemž všechny tyto modely se také ve 

velmi malých objemech prodávají. 
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Pozměňovací návrh  71 

Návrh nařízení 

Čl. 57. – odst. 8 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 8a. Komise by měla být zmocněna přijímat 

v souladu s článkem 55 akty v přenesené 

pravomoci týkající se metod pro 

posuzování ročního objemu výroby 

výrobců původních zařízení, kteří žádají o 

prodloužení přechodného období podle 

druhého pododstavce odstavce 5 tohoto 

článku. Tyto akty v přenesené pravomoci 

se přijmou do [31. prosince 2016]. 

Odůvodnění 

Je třeba předcházet tomu, aby se možnost prodloužení přechodného období stanovená v čl. 57 

odst. 5 druhém pododstavci zneužívala. Schvalující orgány by proto měly pro posouzení 

ročního objemu výroby výrobců původních zařízení disponovat přiměřenými a jednotnými 

metodami. 

 

Pozměňovací návrh  72 

Návrh nařízení 

Čl. 57. – odst. 9 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 9a. Bez ohledu na čl. 5 odst. 3, čl. 17 odst. 

2 a článek 21 mohou členské státy na 

období nepřesahující 10 let ode dne 

platného uvedení motorů etapy V na trh, 

jak je stanoveno v příloze III, povolit, aby 

byly na trh uvedeny motory kategorie RLL 

s maximálním výkonem motoru 

přesahujícím 2000 kW, které nesplňují 

mezní hodnoty emisí uvedené v příloze II, 

pokud budou instalovány v lokomotivách 

provozovaných pouze na technicky 

izolované železniční síti s rozchodem 

kolejnic 1 520 mm. Během tohoto období 

musí být motory uvedené na trh ve shodě 
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alespoň s mezními hodnotami emisí, které 

musely motory splňovat pro uvedení na 

trh ke dni 31. prosince 2011. Schvalovací 

orgány členských států udělí těmto 

motorům EU schválení typu a povolí 

jejich uvedení na trh.  

 

Pozměňovací návrh  73 

Návrh nařízení 

Čl. 59 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise předloží Evropskému 

parlamentu a Radě do 31. prosince 2020 

zprávu o 

1. Komise předloží Evropskému 

parlamentu a Radě do 31. prosince 2020 

zprávu o  

a) posouzení dalšího potenciálu snižování 

emisí znečišťujících látek na základě 

dostupných technologií a analýzy nákladů 

a přínosů; 

a) posouzení dalšího potenciálu snižování 

emisí znečišťujících látek na základě 

dostupných technologií a analýzy nákladů 

a přínosů a zhodnocení pokroku, jenž 

členské státy učinily směrem ke splnění 

svých závazků, pokud jde o snižování 

emisí, stanovených ve směrnici 

2001/81/ES; zpráva bude zejména 

obsahovat posouzení technologické a 

ekonomické proveditelnosti dodatečném 

zavedení mezních hodnot počtu částic u 

daných kategorií motorů používaných 

v nesilničních pojízdných strojích, pro něž 

tyto mezní hodnoty nebyly stanoveny v 

příloze II tohoto nařízení, a stanovení 

nižších mezních hodnot počtu částic pro 

všechny kategorie v souladu s hodnotami 

stanovenými pro těžká nákladní vozidla 

v rámci normy Euro VI směrnice 

2005/55/ES; ve zprávě by se rovněž měla 

zvážit možnost přezkumu mezních hodnot 

emisí pro uhlovodíky, a to včetně:    

 – hodnoty A-faktoru pro motory částečně 

nebo výhradně spalující plynná paliva v 

rámci klimaticky neutrálního provozu ve 

srovnání s motory poháněnými motorovou 

naftou; 

b) určení potenciálně významných typů b) určení potenciálně významných typů 
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znečišťujících látek, které v současnosti 

nespadají do působnosti tohoto nařízení. 

znečišťujících látek, které nespadají do 

působnosti tohoto nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  74 

Návrh nařízení 

Čl. 59 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Komise předloží Evropskému 

parlamentu a Radě do 31. prosince 2025 

zprávu o 

2. Komise předloží Evropskému 

parlamentu a Radě do 31. prosince 2025 

zprávu o 

a) používání doložek o výjimkách 

stanovených v čl. 32 odst. 3 a 4; 

a) používání doložek o výjimkách 

stanovených v čl. 32 odst. 3 a 4; 

b) monitorování výsledků emisních 

zkoušek stanovených v článku 18 a jeho 

závěrech. 

b) monitorování výsledků emisních 

zkoušek stanovených v článku 18 a jeho 

závěrech a vyhodnocení proveditelnosti 

zavedení zkoušek za použití systémů 

PEMS; 

 ba) monitorování zkoušek pro udělení EU 

schválení typu stanovených v článcích 23 

a 24 se zvláštním zřetelem na posouzení 

toho, zda tyto zkoušky odpovídají 

podmínkám, v nichž jsou motory obvykle 

používány. 

 

Pozměňovací návrh  75 

Návrh nařízení 

Čl. 59 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Zprávy uvedené v odstavcích 1 a 2 jsou 

založeny na konzultacích s příslušnými 

zúčastněnými stranami a zohlední 

související platné evropské a mezinárodní 

normy. Ke zprávě jsou případně připojeny 

legislativní návrhy. 

3. Zprávy podle odstavců 1 a 2: 

 a) musí být založeny na konzultacích 

relevantních zúčastněných stran; 

 b) a zohledňují existující související unijní 
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a mezinárodní normy; a 

 c) ke zprávě jsou případně připojeny 

legislativní návrhy. 

 

 

Pozměňovací návrh  76 

Návrh nařízení 

Článek 59 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 59a 

 Změna nařízení (EU) č. 167/2013 

 V čl. 19 odst. 3 se doplňuje nový 

pododstavec, který zní: 

 „U traktorů kategorií T2, T4.1 a C2 se pro 

účely jejich uvedení na trh, registrace 

nebo uvedení do provozu považují motory 

vyhovující požadavkům etapy IIIB za 

přechodné motory ve smyslu nařízení 

(EU) XX/20151a, čl. 3, odst. 30. 

 ________________ 

 1a Nařízení (EU) XX/2015, čl. 3, odst. 30.ˮ 

 

Pozměňovací návrh  77 

Návrh nařízení 

Příloha I – tabulka I-5 

 

 

Znění navržené Komisí 

 

Tabulka I-5: Podkategorie kategorie motorů IWP definované v čl. 4 bodu 5 

Kategori

e 

Typ 

zapalov

ání 

Rychlostní 

režim 

Rozsah 

výkonu (kW) 

Podkatego

rie 

Referenční 

výkon 

IWP 
všechn

y 
proměnný 

37≤P<75 IWP -v-1 Maximální 

netto výkon 75≤P<130 IWP -v-2 
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130≤P<300 IWP -v-3 

300≤P<1000 IWP -v-4 

P≥1000 IWP -v-5 

konstantní 

37≤P<75 IWP -c-1 

Jmenovitý 

netto výkon 

75≤P<130 IWP -c-2 

130≤P<300 IWP -c-3 

300≤P<1000 IWP -c-4 

P≥1000 IWP -c-5 

 

Pozměňovací návrh 

 

Kategorie 

Typ 

zapalov

ání 

Rychlostní 

režim 
Zdvihový 

objem 

Rozsah 

výkonu (kW) 

Podkategor

ie 

Referenční 

výkon 

IWP všech

ny 

proměnný < 0.9 19≤P<75 IWP -v-1 Maximální 

netto výkon 

75≤P<300 IWP -v-2  

300≤P<600 IWP -v-3 

0.9≤z.o.<1.2 
< 300 IWP -v-3 

300≤P<600 IWP -v-5 

1.2≤z.o.<3.5 
< 300 IWP -v-6 

300≤P<600 IWP -v-7 

3.5≤z.o.<7.0 
< 300 IWP -v-8 

300≤P<600 IWP -v-9 

všechny P≥600 IWP -v-10 

konstantní 

< 0.9 

19≤P<75 IWP -c-1 

Jmenovitý netto 

výkon 

75≤P<300 IWP -c-2 

300≤P<600 IWP -c-3 

0.9≤z.o.1.2 
< 300 IWP -c-3 

300≤P<600 IWP -c-5 

1.2≤z.o.<3.5 
< 300 IWP -c-6 

300≤P<600 IWP -c-7 

3.5≤z.o.<7.0 < 300 IWP -c-8 
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300≤P<600 IWP -c-9 

všechny P≥600 IWP -c-10 

 

 

 

Pozměňovací návrh  78 

Návrh nařízení 

Příloha I – tabulka I-6 

 

Znění  navržené Komisí 

 

Kategori

e 

Typ 

zapalov

ání  

Rychlostní 

režim 

Rozsah 

výkonu (kW) 

Podkatego

rie 

Referenční 

výkon 

IWA 
všechn

y 

proměnný 
560≤P<1000 IWA-v-1 Maximální 

netto výkon P≥1000 IWA-v-2 

konstantní 560≤P<1000 IWA-c-1 
Jmenovitý 

netto výkon 

 

Pozměňovací návrh 

 

Kategorie 

Typ 

zapalov

ání 

Rychlostní 

režim 
Zdvihový 

objem 

Rozsah 

výkonu 

(kW) 

Podkategori

e 

Referenční 

výkon 

IWA všechny proměnný 

< 0.9 

19≤P<75 IWA-v-1 

Maximální 

netto výkon 

75≤P<300 IWA-v-2 

300≤P<600 IWA-v-3 

0.9≤z.o.<1.2 
< 300 IWA-v-4 

300≤P<600 IWA-v-5 

1.2≤z.o.<3.5 
< 300 IWA-v-6 

300≤P<600 IWA-v-7 

3.5≤z.o.<7.0 
< 300 IWA-v-8 

300≤P<600 IWA-v-9 

všechny P≥600 IWA-v-10 
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konstantní 

< 0.9 

19≤P<75 IWA-c-1 

Jmenovitý 

netto výkon 

75≤P<300 IWA-c-2 

300≤P<600 IWA-c-3 

0.9≤z.o.<1.2 
< 300 IWA-c-4 

300≤P<600 IWA-c-5 

1.2≤z.o.<3.5 
< 300 IWA-c-6 

300≤P<600 IWA-c-7 

3.5≤z.o.<7.0 
< 300 IWA-c-8 

300≤P<600 IWA-c-9 

všechny P≥600 IWA-c-10 

 

Pozměňovací návrh  79 

Návrh nařízení 

Příloha II – část 1 – tabulka II-1 

 

Znění navržené Komisí 

Tabulka II-1: Mezní hodnoty emisí V. etapy u kategorie motorů NRE definované v čl. 4 bodu 

1  

Etapa 

mezních 

hodnot 

emisí 

Podkateg

orie 

motoru 

Rozsah 

výkonu 

Druh 

zapalová

ní 

motoru 

CO HC NOx Hmotn

ost 

částic  

Počet 

částic 

A 

  kW  g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh #/kWh  

V. etapa 
NRE-v-1 

NRE-c-1 
0<P<8 VM 8,00 (HC+NOx≤7,50) 0,401) - 1,10 

V. etapa 
NRE-v-2 

NRE-c-2 
8≤P<19 VM 6,60 (HC+NOx≤7,50) 0,40 - 

1,10 

V. etapa 
NRE-v-3 

NRE-c-3 
19≤P<37 VM 5,00 (HC+NOx≤4,70) 0,015 1x1012 1,10 

V. etapa 
NRE-v-4 

NRE-c-4 
37≤P<56 VM 5,00 (HC+NOx≤4,70) 0,015 1x1012 1,10 

V. etapa 
NRE-v-5 

NRE-c-5 
56≤P<130 všechny 5,00 0,19 0,40 0,015 1x1012 

1,10 

V. etapa 
NRE-v-6 

NRE-c-6 
130≤P≤560 všechny 3,50 0,19 0,40 0,015 1x1012 

1,10 

V. etapa 
NRE-v-7 

NRE-c-7 
P>560 všechny 3,50 0,19 3,50 0,045 - 

6,00 

1) 0,6 u vzduchem chlazených motorů s přímým vstřikováním a ručním startováním. 
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Pozměňovací návrh 

Tabulka II-1: Mezní hodnoty emisí V. etapy u kategorie motorů NRE definované v čl. 4 bodu 

1  

Etapa 

mezních 

hodnot 

emisí 

Podkategorie 

motoru 

Rozsah 

výkonu 

Druh 

zapalování 

motoru 

CO HC NOx Hmotn

ost 

částic  

Počet 

částic 

A 

  kW  g/kW

h 

g/kW

h 

g/kW

h 

g/kWh #/kWh  

V. etapa 
NRE-v-1 

NRE-c-1 
0<P<8 VM 8,00 

(HC+NOx≤7,

50) 
0,401) - 1,10 

V. etapa 
NRE-v-2 

NRE-c-2 
8≤P<19 VM 6,60 

(HC+NOx≤7,

50) 
0,40 - 

1,10 

V. etapa 
NRE-v-3 

NRE-c-3 
19≤P<37 VM 5,00 

(HC+NOx≤4,

70) 
0,015 1x1012 

1,10 

V. etapa 
NRE-v-4 

NRE-c-4 
37≤P<56 VM 5,00 

(HC+NOx≤4,

70) 
0,015 1x1012 

1,10 

V. etapa 
NRE-v-5 

NRE-c-5 
56≤P<130 všechny 5,00 0,19 0,40 0,01 9x1011 

1,10 

V. etapa 
NRE-v-6 

NRE-c-6 

130≤P≤56

0 
všechny 3,50 0,19 0,40 0,01 9x1011 

1,10 

V. etapa 
NRE-v-7 

NRE-c-7 
P>560 všechny 3,50 0,19 3,50 0,045 - 

6,00 

1) 0,6 u vzduchem chlazených motorů s přímým vstřikováním a ručním startováním. 

 
 

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

Úvod 

Zpravodajka v zásadě vítá návrh nařízení vypracovaný Komisí, jenž je v první řadě zaměřený 

na to přispět k řešení znepokojení týkajícího se veřejného zdraví, které vyvolaly studie, jež 

poukazují na to, že velmi jemné částice jsou karcinogenními substancemi, a dále na 

všeobecné zlepšení kvality ovzduší a vytvoření trhu bez bariér, a to nejen v EU, ale též 

s našimi hlavními obchodními partnery na celém světě. Odstupňovaný přístup rozdělený 

podle velikostí motorů a jejich typů umožní jeho hladké zavedení pro dotčený průmysl a nové 

požadavky berou ohled na širokou rozmanitost strojů a motorů.  

Několik městských oblastí v EU dnes úplně nesplňuje standardy kvality ovzduší. Tento 

problém se zhoršuje, jelikož se stále více lidí nechává zlákat k životu v městských 

aglomeracích. Odvětví nesilničních pojízdných strojů (NRMM) je jedním z několika odvětví, 

jež přispívají ke škodlivým emisím v podobě plynů nebo pevných částic. Pro osobní 

automobily, lehká užitková a těžká nákladní vozidla probíhají za účelem snížení emisí CO2 

a znečišťujících látek ambiciózní programy, stejně jako je tomu pro spalovací zařízení 
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a průmyslové emise. Ač je odvětví nesilničních pojízdných strojů (NRMM) mnohem menší 

než ostatní výše uvedené zdroje a postupné etapy až po etapu IV umožnily dramaticky emise 

snížit, je zde riziko, že jeho příspěvek převáží, pokud v jeho případě nebudou podniknuty 

srovnatelné kroky, které by přispěly ke zlepšení kvality ovzduší. Nesilniční pojízdné stroje 

produkují podle údajů Komise 15 % všech emisí NOx a 5 % všech znečišťujících částic v EU. 

Za účelem řešení tohoto problému Komise navrhuje stanovit přísnější normy pro většinu 

motorů, jež jsou již v oblasti působnosti současné směrnice 97/68/ES, a rozšířit její působnost 

na nová rozmezí síly motorů, typy spalování a použitá paliva, jakož i na řadu nových kategorií 

strojů tak, aby byly odstraněny mezery v právních předpisech. To má vedle zřejmého 

a žádoucího environmentálního a zdravotního přínosu pro naše občany také tu výhodu, že pro 

průmysl a uživatele strojních zařízení vytváří harmonizovaný vnitřní trh a usnadňuje obchod 

a konkurenceschopnost, a tak přeměňuje právní předpisy v oblasti životního prostředí také 

v obchodní příležitosti.  

Tím, že zvolila čtvrtou možnost, se Komise snaží zkombinovat to nejlepší ze všech možností: 

harmonizaci s normami USA, pokud jsou přísnější než normy EU, a soulad s ambicemi 

odvětví silniční dopravy tam, kde stávající ambice pro nesilniční pojízdné stroje zaostávají; 

kromě toho to kombinuje s posílením ustanovení o monitorování tam, kde je to vhodné. 

Technologický pokrok může ospravedlnit přísnější regulaci, aniž by byl na výrobní odvětví 

vyvíjen nepřiměřený tlak. Technologie potřebná k souladu s nově navrhovanými normami se 

již do značné míry rozvinula v jiných odvětvích a může být převzata a upravena podle 

zvláštností příslušných nesilničních odvětví. Tento proces přizpůsobení ještě nebyl završen, 

což vysvětluje, proč se na některé motory nevztahují nejambicióznější cíle stanovené pro 

velkou většinu případů. 

Dopad vytvoření vnitřního trhu povede k přínosům v daleko širším kontextu. Značnou měrou 

usnadní a zlepší vnější obchod s dalšími rozvinutými průmyslovými ekonomikami, zejména 

s USA, ale pravděpodobně rovněž s oblastmi a městy, kde je problémem znečištění ovzduší. 

Poznámky 

Prvořadým cílem této zprávy je nalézt přiměřenou rovnováhu mezi ochranou zdraví 

a životního prostředí, jak to navrhuje Komise, a konkurenceschopností výrobního průmyslu 

EU, pracovními místy a know-how, které jsou s ní spojeny. Klíčovým prvkem tohoto návrhu 

je zdraví a bezpečnost našich občanů, a to zejména těch, kteří každý den pracují se stroji, 

které spadají do oblasti působnosti tohoto návrhu, jelikož ti jsou obzvláště vystaveni emisím 

znečišťujících látek. Pokud jde o hledisko hospodářské soutěže, je zpravodajka přesvědčena, 

že by mohly být ohroženy malé a střední podniky, jež vytvářejí mnoho pracovních míst, 

a mělo by se jim dostat určitých výhod. 

Dalším důležitým cílem by mělo být poskytnout tomuto průmyslu dlouhodobou jistotu pro 

plánování a stabilní regulační prostředí. V tomto ohledu volba tohoto nového právního 

nástroje v podobě nařízení poskytuje jednoznačnou výhodu oproti směrnici, která by 

potřebovala čas na provedení ve vnitrostátních právních předpisech a přinášela riziko 

rozdílných výkladů. Se zřetelem na tyto cíle navrhuje zpravodajka řadu změn: 

· Je vhodné snížit na minimum administrativní zátěž. Právní předpisy a formality se musí 

vyvíjet s rozvojem digitálního věku a toho je třeba využít ke snížení administrativní 

zátěže a ke snížení nákladů, které s ní souvisejí. Formát a vzor osvědčení o shodě by 



 

RR\1074318CS.doc 49/83 PE557.123v02-00 

 CS 

tedy mohl být zjednodušen a mohl by být snadno vyhledán v příslušné databázi.  

· Ve stejném duchu efektivity a úspor nákladů zpravodajka upřednostňuje využívání již 

existujícího systému pro výměnu informací o vnitřním trhu, který má zjevnou výhodu 

oproti vytvoření nového administrativního systému.  

· Měla by být zachována možnost nahradit motory jinými motory s alespoň stejnou 

etapou emisí, jež je obsažená ve stávající směrnici 97/68/ES. Zpravodajka by však 

raději tuto možnost omezila na určité kategorie strojů diferencovaným způsobem podle 

několika faktorů, jako je delší průměrná životnost, kapitalizace investic a vývoj 

technologie. Dále by tato možnost měla být časově omezena v závislosti na kategoriích 

a třídách výkonu.  

Zpravodajka je rovněž poněkud znepokojena potenciálními střety v odvětví železniční 

dopravy. Ve skutečnosti by jednoleté období stanovené v čl. 57 odst. 5 návrhu mohlo být 

v rozporu s povinnostmi a postupy, které je nutné dodržovat při schvalovacích postupech 

stanovených ve směrnici č. 2008/57/ES (směrnice o interoperabilitě) a nařízení č. 1302/2014. 

Zpravodajka proto vyzývá Komisi a členské státy, aby zabránily vytvoření konfliktu 

plynoucího z potenciálně protichůdných ustanovení. S ohledem na tyto zvláštní požadavky, 

pokud jde o závazky, by se měla umožnit výměna motorů a načasování pro zavedení.  

Bylo přiznáno obecné prodloužení přechodného období o šest měsíců, jak bylo uvedeno výše, 

a v některých případech i o více.  

Žádáme Komisi, aby při zvažování dalšího přezkumu oblasti působnosti tohoto nařízení 

zvážila zahrnout do oblasti působnosti tohoto nařízení několik kategorií úzkorozchodných 

traktorů, neboť se to zpravodajce se zdá vhodnější, zejména s ohledem na ekonomicky 

neudržitelné načasování etap IV a V pro tyto traktory. 

Návrh Komise je pro plavidla vnitrozemské vodní dopravy velmi ambiciózní a může vytvářet 

nadměrnou zátěž pro průmysl, který by měl pokrýt náklady na vývoj pouze z několika stovek 

nebo ještě méně strojů vyrobených za rok. Zpravodajka se vyslovuje pro poněkud mírnější 

přístup pro těžší kategorie motorů vnitrozemských lodí, které jsou ale zároveň zdaleka 

nejpočetnější, jelikož spojují obnovení tohoto druhu dopravy, který je energeticky účinný 

a ohleduplný k životnímu prostředí, s nepostradatelnou ekonomickou udržitelností.  
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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Souvislosti a návrh Komise 

Cílem tohoto legislativního návrhu je chránit životní prostředí a zajistit řádné fungování 

vnitřního trhu s motory v nesilničních pojízdných strojích. Týká se významného počtu typů 

spalovacích motorů instalovaných v široké škále strojů, k nimž patří malá ruční zařízení, 

stavební stroje a generátorová soustrojí, motorové železniční vozy, lokomotivy a plavidla 

vnitrozemské plavby. Úspěšné provádění tohoto nařízení by výrazně prospělo životnímu 

prostředí tím, že by došlo ke snížení emisí z nových motorů, které by časem nahradily starší 

motory, jež více znečišťují životní prostředí.  

Cílem návrhu je přispět ke konkurenceschopnosti evropského průmyslu a ke snížení rizika 

narušení trhu, a to zjednodušením právních předpisů pro schvalování typu, zlepšením 

transparentnosti a snížením administrativní zátěže. Sladěním unijních požadavků na emise 

a požadavků, které v tomto ohledu uplatňují Spojené státy, by navíc došlo k odstranění 

překážek pro vnější obchod a ke snížení regulačních překážek.  

Konkurenceschopnost evropského průmyslu 

Navrhovatel vítá návrh Komise a plně podporuje jeho cíle. Nicméně bude třeba provést 

několik úprav s cílem plně zajistit, aby toto nařízení přispělo ke konkurenceschopnosti 

dotyčného odvětví evropského průmyslu. 

Navrhovatel ve svém návrhu stanoviska usiluje o vyvážení návrhu a o poskytnutí dostatečné 

pružnosti k zaručení toho, aby výrobci mohli dodržovat ekologické požadavky, aniž by byla 

narušována konkurenceschopnost EU. Navrhované změny výrazně pomohou výrobcům 

přizpůsobit se novým ekologickým požadavkům, které nebude nutné snižovat. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhovatel navrhuje prodloužit přechodné období, 

které je v návrhu stanoveno, o šest měsíců. Navrhuje další výjimky pro malé výrobce, kteří 

vyrábějí méně než 100 strojů ročně, neboť se jedná především o malé a střední podniky. 

Navrhovatel se rovněž domnívá, že v jasně definovaných případech by mělo být povoleno 

používat náhradní motory.  

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné 

zdraví a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující 

pozměňovací návrhy: 
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Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Cílem tohoto nařízení je stanovit 

harmonizovaná pravidla pro schválení typu 

motorů určených pro nesilniční pojízdné 

stroje, aby bylo zajištěno fungování 

vnitřního trhu. S ohledem na tyto účely by 

měly být stanoveny nové mezní hodnoty 

emisí, které budou odrážet technologický 

pokrok a které zajistí sblížení s politikami 

Unie v odvětví silniční dopravy, tak aby 

bylo možné dosáhnout cílů Unie v oblasti 

kvality ovzduší a snižování emisí 

z nesilničních pojízdných strojů, a ve svém 

důsledku tak zajistit vyváženější poměr 

mezi emisemi ze strojních zařízení a 

emisemi ze silničních vozidel. Unijní 

právní předpisy v této oblasti by měly mít 

širší působnost, která umožní zvýšit 

úroveň harmonizace trhu v EU i 

v mezinárodním měřítku a minimalizovat 

riziko narušení trhu. Cílem tohoto 

nařízení je dále zjednodušit stávající 

právní rámec, a jeho součástí by tak měly 

být i opatření, které zjednoduší správní 

postupy, jakož i zlepšit obecné podmínky 

vymáhání příslušných předpisů, a to 

zejména stanovením přísnějších pravidel 

dozoru nad trhem. 

(6) Cílem tohoto nařízení je stanovit 

harmonizovaná pravidla pro schválení typu 

motorů určených pro nesilniční pojízdné 

stroje, aby bylo zajištěno fungování 

vnitřního trhu. S ohledem na tyto účely by 

měly být stanoveny nové mezní hodnoty 

emisí, které budou odrážet technologický 

pokrok a které zajistí sblížení s politikami 

Unie v odvětví silniční dopravy, tak aby 

bylo možné dosáhnout cílů Unie v oblasti 

kvality ovzduší a snižování emisí 

z nesilničních pojízdných strojů, a ve svém 

důsledku tak zajistit vyváženější poměr 

mezi emisemi ze strojních zařízení a 

emisemi ze silničních vozidel. Členské 

státy by tyto cíle měly aktivně podporovat 

prostřednictvím vnitrostátních systémů, 

kterými budou uživatele nabádat k 

přestupu na nové vybavení, čímž se 

postupně sníží podíl starých nesilničních 

pojízdných strojů s nejvyššími emisemi. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6a) Unijní právní předpisy v této oblasti 

by měly mít širší působnost, která umožní 

zvýšit úroveň harmonizace trhu v Unii i 

v mezinárodním měřítku a minimalizovat 

riziko narušení trhu. Cílem tohoto 



 

RR\1074318CS.doc 53/83 PE557.123v02-00 

 CS 

nařízení je dále zjednodušit stávající 

právní rámec, a jeho součástí by tak měly 

být i opatření, které zjednoduší správní 

postupy, jakož i zlepšit obecné podmínky 

vymáhání příslušných předpisů, a to 

zejména stanovením přísnějších pravidel 

dozoru nad trhem. 

 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (12a) Aby bylo možné zajistit co nejlepší 

ochranu pracovníků pracujících 

v blízkosti strojů a přístrojů a co nejvíce 

omezit specifickou kumulaci zátěže 

pracovníků pracujících v blízkosti 

několika mobilních strojů a přístrojů, je 

potřeba využít k minimalizaci emisí co 

nejmodernější technické možnosti. 

 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) Motory, které jsou v souladu s novými 

pravidly upravujícími mezní hodnoty emisí 

a postupy EU schválení typu a patří do 

oblasti působnosti těchto pravidel, by měly 

být povoleny k uvádění na trh v členských 

státech; tyto motory by neměly podléhat 

žádným jiným vnitrostátním emisním 

požadavkům. Schvalující členský stát by 

měl přijmout nezbytná ověřovací opatření, 

jimiž zajistí identifikaci motorů 

vyráběných v rámci každého EU schválení 

typu. 

(20) Motory, které jsou v souladu s novými 

pravidly upravujícími mezní hodnoty emisí 

a postupy EU schválení typu a patří do 

oblasti působnosti těchto pravidel, by měly 

být povoleny k uvádění na trh v členských 

státech; tyto motory by neměly podléhat 

žádným jiným vnitrostátním emisním 

požadavkům nutným k jejich uvedení 

na trh. Schvalující členský stát by měl 

v případě nutnosti přijmout ověřovací 

a kontrolní opatření, která jsou nezbytná 

z hlediska dovozu a dodávání motorů na 

trh Unie, aby bylo zajištěno, že tyto motory 
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jsou vyráběny v souladu s příslušným 

unijním schválením typu. Tím by nemělo 

být dotčeno právo členských států 

podporovat nebo omezit používání motorů 

uvedených na trh, pokud zvolené metody 

nejsou diskriminační a jsou objektivně 

odůvodněné.  

Odůvodnění 

Identifikace typů motorů, které se dostávají na trh EU, se musí provádět při dovozu 

příslušných výrobků. Jedná se o nejjistější, nejúčinnější a nejméně nákladný způsob 

identifikace a kontroly všech typů motorů, které jsou uváděny na trh EU. To, zda výrobky 

uváděné na trh splňují stanovené parametry, které jsou v souladu s normami EU, lze ověřovat 

na základě dokladů předkládaných při dovozu. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Měl by být udělen omezený počet 

výjimek s cílem řešit konkrétní potřeby 

ozbrojených sil, omezení logistických 

dodávek, provozních zkoušek prototypů a 

používání strojů v prostředí s nebezpečím 

výbuchu. 

(21) Měl by být udělen omezený počet 

výjimek s cílem řešit konkrétní potřeby 

ozbrojených sil, omezení logistických 

dodávek, provozních zkoušek prototypů, 

náhradních motorů a používání strojů v 

prostředí s nebezpečím výbuchu. 

 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 25 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(25) Předpisům EHK OSN a jejich 

změnám, pro jejichž přijetí Unie hlasovala 

a k nimž přistoupila, při uplatnění 

rozhodnutí 97/836/ES by proto měla být 

přiznána stejná platnost jako povolením 

vydaným na základě tohoto nařízení 

v rámci postupu EU schválení typu. 

Komise by proto měla být zmocněna 

(25) Předpisům EHK OSN a jejich 

změnám, pro jejichž přijetí Unie hlasovala 

a k nimž přistoupila, při uplatnění 

rozhodnutí 97/836/ES by proto měla být 

přiznána stejná platnost jako povolením 

vydaným na základě tohoto nařízení 

v rámci postupu EU schválení typu. 

Komise by proto měla být za účelem 
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přijímat akty v přenesené pravomoci, jimiž 

stanoví, které předpisy EHK OSN budou 

platit pro EU schválení typu. 

maximálního sladění tohoto nařízení 

s dohodnutými texty EHK OSN zmocněna 

přijímat akty v přenesené pravomoci, jimiž 

stanoví, které předpisy EHK OSN budou 

platit pro EU schválení typu. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 9 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 9a) „náhradním motorem“ se rozumí 

nově vyrobený motor, který byl dodán 

pouze za účelem nahrazení motoru ve 

stroji, který je v provozu; 

 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 22 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 22a) zařízeními používanými v podzemí“ 

se rozumějí zařízení používaná v důlním 

průmyslu; 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 29 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

29) „přechodným obdobím“ se rozumí 

prvních osmnáct měsíců od data povinného 

provedení V. etapy podle ustanovení čl. 17 

odst. 2; 

29) „přechodným obdobím“ se rozumí 

prvních dvacet čtyři měsíců od data 

povinného provedení V. etapy podle 

ustanovení čl. 17 odst. 2; 
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Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 40 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 40a) „autojeřábem“ se rozumí samojízdný 

výložníkový jeřáb, který může pojíždět po 

silnici nebo mimo ni, jehož stabilitu 

zajišťuje gravitace a který pracuje na 

pneumatikách, pásech nebo jiných 

pojízdných mechanismech. Autojeřáby s 

pneumatikami jsou považovány za vozidla 

zvláštního určení, na něž se vztahuje 

směrnice 2007/46/ES; 

 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – bod 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) motory s referenčním výkonem nižším 

než 560 kW, které jsou použity místo 

motorů kategorie IWP, RLL nebo RLR; 

b) motory s referenčním výkonem nižším 

než 560 kW, které jsou použity místo 

motorů kategorie IWA, IWP, RLL nebo 

RLR; 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh [9] k tabulce I-6 v příloze II uplatňuje stejné limitní hodnoty emisí jako 

vnitrozemské vodní pohonné motory na vnitrozemské vodní záložní motory všech výkonů. 

Tento pozměňovací návrh umožní pozemním jednotkám s <560kW, aby byly volitelně použity, 

kde je to možné. Tyto pozemní jednotky mají nižší hodnoty emisních limitů než ty navržené v 

pozměňovacím návrhu [9] k tabulce I-6 v příloze II.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 
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Čl. 4 – odst. 1 – bod 5 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) motory používané výlučně k pohonu 

v plavidlech vnitrozemské plavby nebo 

k takovému pohonu určené, jejichž 

referenční výkon je vyšší nebo roven 

37 kW, 

a) motory používané výlučně k pohonu 

v plavidlech vnitrozemské plavby nebo 

k takovému pohonu určené, 

Odůvodnění 

V nařízení USA č. 40CFR1042 není limit 37 kW. Zrušení tohoto vyloučení umožní plný soulad 

s normami USA. 

 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – bod 5 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) motory, jejichž referenční výkon je 

vyšší než 560 kW a které jsou použity 

místo motorů kategorie IWA s výhradou 

dodržení požadavků ustanovení čl. 23 odst. 

8; 

b) motory, které jsou použity místo motorů 

kategorie IWA s výhradou dodržení 

požadavků ustanovení čl. 23 odst. 8; 

Odůvodnění 

V navrhovaném pozměňovacím návrhu [9] k tabulce I-6 v příloze II se uplatňování stejných 

mezních hodnot emisí jako na motory k pohonu plavidel vnitrozemské plavby rozšiřuje 

na pomocné motory pro plavidla vnitrozemské plavby s výkonem >560 kW, tak aby 

zahrnovaly motory o všech výkonech. Tento návrh uvádí do souladu znění s cílem umožnit 

hnacím motorům plavidel vnitrozemské plavby, které byly schváleny v rámci správného cyklu, 

aby byly využívány jako záložní motory v souladu s touto zásadou. 

 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – bod 6 – pododstavec 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

„kategorie IWA“, která zahrnuje motory 

používané výlučně k pomocným účelům 

v plavidlech vnitrozemské plavby nebo k 

takovým pomocným účelům určené s netto 

výkonem vyšším než 560 kW. 

„kategorie IWA“, která zahrnuje motory 

používané výlučně k pomocným účelům 

v plavidlech vnitrozemské plavby nebo 

k takovým pomocným účelům určené. 

Odůvodnění 

V navrhovaném pozměňovacím návrhu [9] k tabulce I-6 v příloze II se uplatňování stejných 

mezních hodnot emisí jako na motory k pohonu plavidel vnitrozemské plavby rozšiřuje 

na pomocné motory pro plavidla vnitrozemské plavby s výkonem >560 kW, tak aby 

zahrnovaly motory o všech výkonech. Tento pozměňovací návrh uvádí text do souladu s touto 

zásadou. 

 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Schvalovací orgány prostřednictvím 

ústřední správní platformy Unie uvedené 

v článku 41 uveřejní rejstřík všech typů 

motorů a rodin motorů, jimž bylo uděleno 

EU schválení typu, obsahující 

přinejmenším tyto informace: obchodní 

značku, označení výrobce, kategorii 

motoru, číslo schválení typu a datum 

schválení typu. 

3. Schvalovací orgány prostřednictvím 

ústřední správní platformy Unie uvedené 

v článku 41 uveřejní rejstřík všech typů 

motorů a rodin motorů, jimž bylo uděleno 

EU schválení typu, obsahující 

přinejmenším tyto informace: obchodní 

značku, označení výrobce, kategorii 

motoru, číslo schválení typu a datum 

schválení typu a dále technické parametry. 

 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 U motorů, pro které bylo uděleno EU 

schválení typu, provádějí orgány dozoru 

nad trhem v přiměřeném rozsahu a na 

U motorů, pro které bylo uděleno EU 

schválení typu, provádějí orgány dozoru 

nad trhem v přiměřeném rozsahu a na 
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základě přiměřených vzorků kontroly 

dokumentace a případně též fyzické 

a laboratorní kontroly motorů. Zohlední 

přitom zavedené zásady hodnocení rizik, 

stížnosti a další informace. 

základě podstatného procenta vzorků 

kontroly dokumentace a případně též 

fyzické a laboratorní kontroly motorů. 

Zohlední přitom zavedené zásady 

hodnocení rizik, stížnosti a další informace. 

 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Kromě označení připevněného k 

motorům v souladu s článkem 31 uvedou 

výrobci na svých motorech uváděných na 

trh svůj název, zapsané obchodní jméno 

nebo zapsanou ochrannou známku a adresu 

v Unii, na níž je lze kontaktovat, nebo 

není-li to možné, uvedou tyto údaje 

na obalu nebo v dokumentu přiloženém k 

motoru. 

6. Kromě označení připevněného k 

motorům v souladu s článkem 31 uvedou 

výrobci na svých motorech uváděných na 

trh svůj název, zapsané obchodní jméno 

nebo zapsanou ochrannou známku, 

technické parametry a adresu v Unii, 

na níž je lze kontaktovat, nebo není-li to 

možné, uvedou tyto údaje na obalu nebo 

v dokumentu přiloženém k motoru. 

 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Dovozci zpřístupní pokyny a informace 

požadované v souladu s článkem 41. 

5. Dovozci zpřístupní pokyny a informace 

a veškeré dokumenty požadované 

v souladu s článkem 41. 

 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. V případě motoru kategorie IWP, jehož 8. V případě motoru kategorie IWP, který 
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referenční výkon je větší než 560 kW a 
který je určen k použití místo motoru 

kategorie IWA v souladu s druhým 

pododstavcem článku 4, musejí být 

požadavky uvedené v odstavci 5 splněny 

zvlášť pro každý zkušební cyklus v 

ustáleném stavu stanovený v tabulkách IV-

5 a IV-6 přílohy IV, přičemž v 

informačním dokumentu o schválení typu 

se uvedou všechny zkušební cykly v 

ustáleném stavu, ve kterých byl tento 

požadavek splněn. 

je určen k použití místo motoru kategorie 

IWA v souladu s druhým pododstavcem 

článku 4, musejí být požadavky uvedené 

v odstavci 5 splněny zvlášť pro každý 

zkušební cyklus v ustáleném stavu 

stanovený v tabulkách IV-5 a IV-6 přílohy 

IV, přičemž v informačním dokumentu o 

schválení typu se uvedou všechny zkušební 

cykly v ustáleném stavu, ve kterých byl 

tento požadavek splněn. 

Odůvodnění 

V navrhovaném pozměňovacím návrhu [9] k tabulce I-6 v příloze II se uplatňování stejných 

mezních hodnot emisí jako na motory k pohonu plavidel vnitrozemské plavby rozšiřuje 

na pomocné motory pro plavidla vnitrozemské plavby s výkonem >560 kW, tak aby 

zahrnovaly motory o všech výkonech. Tento pozměňovací návrh uvádí text do souladu s touto 

zásadou. 

 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Článek 30 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě 

1. Výrobce jako držitel EU schválení typu 

motoru nebo rodiny motorů vydává 

prohlášení o shodě, jímž musí být opatřen 

každý motor, jenž byl vyroben ve shodě se 

schváleným typem motoru. 

1. Výrobce jako držitel EU schválení typu 

motoru nebo rodiny motorů vydává 

prohlášení o shodě, jímž musí být opatřeny 

motory uvedené na trh na základě: 

 a) výjimky uvedené ve čl. 32 odst. 1, 3 

nebo 4; nebo 

 b) přechodného ustanovení uvedeného ve 

článku 57.  

Toto prohlášení se dodává zdarma společně 

s motorem a doprovází stroj, v němž je 

tento motor instalován. Jeho dodání nelze 

podmiňovat výslovnou žádostí ani 

poskytnutím dalších informací výrobci. 

Toto prohlášení uvádí zvláštní vlastnosti a 

omezení, jež se na motor vztahují, a 

dodává se zdarma společně s motorem a 

doprovází stroj, v němž je tento motor 

instalován. Jeho dodání nebude 

podmiňováno výslovnou žádostí ani 
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poskytnutím dalších informací výrobci. 

Na žádost majitele motoru je výrobce 

motoru po dobu deseti let od data výroby 

motoru povinen vydat duplikát prohlášení 

o shodě, přičemž platba za tento duplikát 

nesmí převýšit náklady na jeho vydání. Na 

přední straně každého duplikátu prohlášení 

musí být jasně uvedeno slovo „duplikát“. 

Na žádost koncového uživatele motoru je 

výrobce motoru po dobu deseti let od data 

výroby motoru povinen vydat duplikát 

prohlášení o shodě, přičemž platba za tento 

duplikát nesmí převýšit náklady na jeho 

vydání. Na přední straně každého duplikátu 

prohlášení o shodě musí být jasně uvedeno 

označení „duplikát“. 

3. Prohlášení o shodě se vystaví v alespoň 

jednom z úředních jazyků Unie. Kterýkoli 

členský stát může požádat, aby bylo 

prohlášení o shodě přeloženo do jeho 

vlastního úředního jazyka či jazyků. 

3. Prohlášení o shodě se vystaví v nejméně 

jednom úředním jazyce Unie. Kterýkoli 

členský stát může požádat výrobce motoru, 

aby bylo prohlášení o shodě přeloženo do 

jeho vlastního úředního jazyka či jazyků. 

4. Osoba (osoby) oprávněná (oprávněné) 

podepsat prohlášení o shodě musí být 

zaměstnána (zaměstnány) v organizaci 

výrobce a musí být řádně pověřena 

(pověřeny) jejím vedením, aby v plném 

rozsahu nesla (nesly) právní odpovědnost 

výrobce, pokud jde o návrh a konstrukci 

nebo pokud jde o shodnost výroby motoru. 

4. Osoba (osoby) oprávněná (oprávněné) 

podepsat prohlášení o shodě musí být 

zaměstnána (zaměstnány) v organizaci 

výrobce a musí být řádně pověřena 

(pověřeny) jejím vedením, aby v plném 

rozsahu nesla (nesly) právní odpovědnost 

výrobce, pokud jde o návrh a konstrukci 

nebo pokud jde o shodnost výroby motoru. 

5. Prohlášení o shodě se vyplňuje v celém 

rozsahu a nesmí obsahovat jiná omezení 

týkající se použití motoru než ta, jež jsou 

stanovena v tomto nařízení nebo v 

kterémkoli z aktů v přenesené pravomoci 

přijatém na základě tohoto nařízení. 

5. Prohlášení o shodě se vyplňuje v celém 

rozsahu a nesmí obsahovat jiná omezení 

týkající se použití motoru než ta, jež jsou 

stanovena v tomto nařízení. 

6. V prohlášení o shodě pro typy motorů 

nebo rodiny motorů schválené v souladu s 

čl. 33 odst. 2 se v jeho záhlaví uvede věta 

„Schválení typu motorů na základě 

článku 31 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. xx/xx ze dne 

[datum] o požadavcích vztahujících se na 

mezní hodnoty emisí a schvalování typu u 

vnitřních spalovacích motorů v 

nesilničních pojízdných strojích 

(prozatímní schválení)“. 

 

7. Komise je zmocněna přijmout 

prostřednictvím prováděcích aktů vzor 

prohlášení o shodě včetně návrhu 

technických opatření zabraňujících 

padělání. Za tímto účelem prostřednictvím 

prováděcích aktů stanoví, jakými 

7. Komise je zmocněna přijmout 

prostřednictvím prováděcích aktů vzor 

prohlášení o shodě včetně návrhu 

technických opatření zabraňujících 

padělání. Za tímto účelem prostřednictvím 

prováděcích aktů stanoví, jakými 
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ochrannými prvky musí být chráněn papír 

používaný na prohlášení. Tyto prováděcí 

akty se přijmou přezkumným postupem 

podle čl. 54 odst. 2 do [31. prosince 2016]. 

ochrannými prvky musí být chráněn papír 

používaný na prohlášení. Tyto prováděcí 

akty se přijmou přezkumným postupem 

podle čl. 54 odst. 2 do [31. prosince 2016]. 

 

 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Čl. 31 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Než motory opustí výrobní linku, musí 

být opatřeny všemi označeními, jež 

vyžaduje toto nařízení. 

2. 2. Než opustí výrobní linku, musí být 

motory vyrobené v Unii a motory 

vyrobené mimo Unii opatřeny všemi 

označeními, jež vyžaduje toto nařízení. 

Tento požadavek nemá žádný vliv na další 

označování, které vyžadují právní předpisy 

členských států nebo Unie. 

 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Čl. 32 – odst. 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Aniž by byly dotčeny požadavky čl. 5 

odst. 2 a 3 a čl. 17 odst. 2, členské státy 

povolí uvedení na trh náhradních motorů, 

které patří do jedné z následujících 

kategorií: 

 a) motory kategorie NRE, NRG nebo 

NRS, které splňují mezní hodnoty, jež 

motor, který má být nahrazen, musel 

splňovat v době, kdy byl uveden na trh;  

 b) motory kategorie RLL nebo RLR, které 

splňují mezní hodnoty, jež motor, který 

má být nahrazen, musel splňovat v době, 

kdy byl uveden na trh, pokud motor, který 

má být nahrazen, byl vyroben po 1. lednu 
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2012 včetně; 

 c) motory kategorie RLL nebo RLR, které 

splňují mezní hodnoty, jež v rámci 

příslušné kategorie musely motory 

splňovat ke dni 31. prosince 2011, aby 

mohly být uvedeny na trh, pokud motor, 

který má být nahrazen, byl vyroben k 

tomuto datu nebo dříve a pokud by použití 

náhradního motoru, jenž splňuje 

požadavky nejnovější použitelné emisní 

etapy, pro dané motorové železniční vozy 

či lokomotivy způsobilo značné technické 

obtíže; 

 (d) motory kategorie NRE, NRG, NRS, 

RLL, RLR mohou mít stejný nebo vyšší 

výkon, jestliže splňují body (a), (b) a (c) 

tohoto odstavce. 

 

 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Čl. 32 – odst. 5 – písm. c a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) uvedení náhradních motorů na trh, 

jak je uvedeno v odstavci 4a. 

 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Čl. 35 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Výrobce uschová kopie těchto seznamů 

alespoň po dobu 20 let od skončení 

platnosti příslušného EU schválení typu. 

Výrobce uschová kopie těchto seznamů 

alespoň po dobu 10 let od skončení 

platnosti příslušného EU schválení typu. 
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Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Článek 39 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 39a 

 Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

hlubinných pracovníků těžebního 

průmyslu 

 Pokud nelze používat elektrické motory, 

používají se v případě zařízení 

používaných v podzemí ta zařízení, která 

fungují na méně znečišťující palivo, 

např. na LPG. Znečišťující látky 

pocházející z každého jednotlivého motoru 

nebudou dosahovat vyšších hodnot, než 

odpovídá polovině mezních hodnot 

povolených pro otevřené prostory, které 

jsou uvedeny v příloze II. 

Odůvodnění 

Je nutné zavést mezní hodnoty emisí, které by se týkaly konkrétně těžebního průmyslu, jelikož 

používání motorů na fosilní paliva přestavuje pro pracovníky zvýšení riziko onemocnění. 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Čl. 42 – nadpis 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Ústřední správní platforma Unie a 

databáze 

Výměna údajů a informací 

prostřednictvím systému pro výměnu 

informací o vnitřním trhu (IMI) 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Čl. 42 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komisi zřídí ústřední správní digitální 

platformu Unie pro výměnu údajů a 

informací týkajících se EU schválení typů 

v elektronickém formátu. Tyto platforma 

bude využívána k výměně údajů a 

informací mezi schvalovacími orgány či 

mezi schvalovacími orgány a Komisí, jež 

bude probíhat v rámci tohoto nařízení. 

1. Výměna údajů a informací týkajících se 

EU schválení typů v elektronickém 

formátu bude uskutečňována 

prostřednictvím systému IMI. Systém IMI 

bude využíván k výměně údajů a informací 

mezi schvalovacími orgány či mezi 

schvalovacími orgány a Komisí, jež bude 

probíhat v rámci tohoto nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Čl. 42 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Součástí této ústřední správní digitální 

platformy Unie bude rovněž databáze, 

která bude centrálně shromažďovat 
veškeré důležité informace týkající se EU 

schválení typů udělovaných v souladu 

s tímto nařízením a zpřístupňovat je 

schvalovacím orgánům a Komisi. Tato 

databáze bude na základě dohody 

s příslušnými členskými státy propojovat 

vnitrostátní databáze v rámci jedné ústřední 

databáze Unie. 

2. Veškeré důležité informace týkající se 

EU schválení typů udělovaných v souladu 

s tímto nařízením budou centrálně 

shromažďovány a zpřístupňovány 

schvalovacím orgánům a Komisi 

prostřednictvím systému IMI. Tato 

databáze bude na základě dohody 

s příslušnými členskými státy propojovat 

vnitrostátní databáze v rámci jedné ústřední 

databáze Unie. 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Čl. 42 – odst. 3 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. V návaznosti na provedení odstavců 1 a 

2 Komise tuto ústřední správní digitální 

platformu Unie rozšíří o moduly, jež 

umožní: 

3. V návaznosti na provedení odstavců 1 a 

2 Komise systém IMI rozšíří o moduly, jež 

umožní: 
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Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Čl. 42 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Komise je zmocněna přijmout 

prostřednictvím prováděcích aktů 

podrobné technické požadavky a postupy, 

které jsou nezbytnou podmínkou zřízení 

ústřední správní platformy Unie a 

databáze uvedené v tomto článku. Tyto 

prováděcí akty se přijmou přezkumným 

postupem podle čl. 54 odst. 2 do [31. 

prosince 2016]. 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Článek 46 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 46 vypouští se 

Akreditované interní technické zkušebny 

výrobce 

 

1. Akreditovaná interní technická 

zkušebna výrobce může být určena pouze 

pro činnosti kategorie A s ohledem na 

technické požadavky, u kterých je v aktech 

v přenesené pravomoci přijatých na 

základě tohoto nařízení umožněno vlastní 

zkoušení. Uvedená technická zkušebna 

musí tvořit samostatnou a oddělenou 

součást daného podniku a nesmí se 

podílet na návrhu, výrobě, dodávkách 

nebo údržbě motorů, jež posuzuje. 

 

2. Akreditovaná interní technická 

zkušebna musí splňovat následující 

požadavky: 

 

a) vedle toho, že je určena schvalovacím 

orgánem členského státu, musí být 

akreditována vnitrostátním akreditačním 

orgánem ve smyslu čl. 2 bodu 11 nařízení 
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(ES) č. 765/2008 a v souladu s normami a 

postupem uvedeným v článku 47 tohoto 

nařízení; 

b) akreditovaná interní technická 

zkušebna a její zaměstnanci jsou 

organizačně samostatnou jednotkou a 

používají metody podávání zpráv uvnitř 

podniku, jehož jsou součástí, které 

zajišťují jejich nestrannost a dokládají ji 

příslušnému vnitrostátnímu 

akreditačnímu orgánu; 

 

c) akreditovaná interní technická 

zkušebna a ani její zaměstnanci nesmějí 

provádět žádnou činnost, která by mohla 

ohrozit jejich nezávislý úsudek nebo 

důvěryhodnost ve vztahu ke kategoriím 

činností, jejichž výkon jim byl svěřen; 

 

d) akreditovaná interní technická 

zkušebna poskytuje služby výhradně 

podniku, jehož je součástí. 

 

3. Akreditovaná interní technická 

zkušebna se pro účely článku 49 

neoznamuje Komisi, avšak informace o 

akreditaci poskytne podnik, jehož tvoří 

součást, nebo vnitrostátní akreditační 

subjekt určujícímu schvalovacímu orgánu 

na žádost tohoto orgánu. 

 

4. Komisi je zmocněna přijímat v souladu 

s článkem 55 akty v přenesené pravomoci, 

které stanoví technické požadavky, u 

nichž je, jak se uvádí v odstavci 1, 

povoleno vlastní zkoušení. Tyto akty v 

přenesené pravomoci se přijmou do [31. 

prosince 2016]. 

 

 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Čl. 55 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 



 

PE557.123v02-00 68/83 RR\1074318CS.doc 

CS 

stanovených v tomto článku. stanovených v tomto článku. Za tímto 

účelem ustaví Komise pracovní skupinu 

složenou ze sociálních partnerů a 

příslušných zástupců. 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Článek 56 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 56a 

 Změna nařízení (EU) č. 1024/2012 

 V příloze k nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1024/2012 se 

doplňuje bod, který zní1a: 

 „8a. Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 20xx/xx ze dne xx o 

požadavcích vztahujících se na mezní 

hodnoty emisí a schválení typu 

spalovacích motorů v nesilničních 

pojízdných strojích*+: článek 42. 

 Úř. věst. L XX, XX.XX.XXXX, s. X.“ 

 ______________ 

 + Úř. věst.: uveďte prosím referenční číslo 

dokumentu a datum nařízení a doplňte 

detaily poznámky pod čarou 

 1aNařízení Evropského parlamentu a   

Rady (EU) č.   1024/2012 ze dne 25. října 

2012 o   správní spolupráci 

prostřednictvím systému pro výměnu 

informací o   vnitřním trhu a   o   zrušení 

rozhodnutí Komise 2008/49/ES („nařízení 

o   systému IMI“) ( Úř. věst. L  316, 

14.11.2012, s.   1). 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení 

Čl. 57 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Aniž jsou dotčena ustanovení kapitol II a 

III, tímto nařízením nepozbývá platnosti 

žádné EU schválení typu, které bylo 

vydáno před kterýmkoli datem, k němuž 

byly uvedeny na trh motory uvedené 

v příloze III. 

1. Aniž jsou dotčena ustanovení kapitol II a 

III, tímto nařízením nepozbývá platnosti 

žádné EU schválení typu, které bylo 

vydáno před datem, k němuž byly uvedeny 

na trh motory uvedené v příloze III, ani 

výjimky, které byly před tímto datem 

uděleny. 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh nařízení 

Čl. 57 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Schvalovací orgány mohou i nadále 

udělovat schválení typu v souladu 

s příslušnými právními předpisy, které platí 

ke dni vstupu tohoto nařízení v platnosti, a 

to až do uplynutí závazných lhůt pro EU 

schválení typu motorů uvedených v příloze 

III. 

2. Schvalovací orgány mohou i nadále 

udělovat schválení typu a výjimky 

v souladu s příslušnými právními předpisy, 

které platí ke dni vstupu tohoto nařízení 

v platnosti, a to až do uplynutí závazných 

lhůt pro EU schválení typu motorů 

uvedených v příloze III. 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh nařízení 

Čl. 57 – odst. 5 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 5 odst. 

3 a čl. 17 odst. 2, přechodné motory a 

případně též stroje, ve kterých jsou tyto 

přechodné motory nainstalovány, mohou 

být během přechodného období i nadále 

uváděny na trh za podmínky, že stroj, ve 

kterém je přechodný motor nainstalován, 

má datum výroby starší než 1 rok od 

začátku tohoto přechodného období. 

5. Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 5 odst. 

3 a čl. 17 odst. 2, přechodné motory a 

případně též stroje, ve kterých jsou tyto 

přechodné motory nainstalovány, mohou 

být během přechodného období i nadále 

uváděny na trh za podmínky, že stroj, ve 

kterém je přechodný motor nainstalován, 

má datum výroby starší než 18 měsíců od 

začátku tohoto přechodného období, aniž 

jsou dotčena ustanovení směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

č. 2008/57/ES1a a nařízení Komise (EU) 
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č. 1302/20141b. 

 ______________ 

 1a Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 

o interoperabilitě železničního systému ve 

Společenství (přepracované znění) (Úř. 

věst. L 191, 18.7.2008, s. 1). 

 1b Nařízení Komise (EU) č. 1302/2014 ze 

dne 18. listopadu 2014 o technické 

specifikaci pro interoperabilitu 

subsystému kolejová vozidla – lokomotivy 

a kolejová vozidla pro přepravu osob 

železničního systému v Evropské unii (Úř. 

věst. L 356, 12.12.2014, s. 228). 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh nařízení 

Čl. 57 – odst. 5 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

U motorů kategorie NRE povolí členské 

státy výrobcům původních zařízení, jejichž 

celkový roční objem výroby je menší než 

50 kusů nesilničních pojízdných strojů 

vybavených spalovacími motory, 

prodloužení přechodného období a 

dvanáctiměsíčního období uvedeného 

v prvním pododstavci o dalších 12 měsíců. 

Pro účely výpočtu celkového ročního 

objemu výroby podle tohoto odstavce se 

všichni výrobci původních zařízení, které 

ovládá jedna a táž fyzická či právnická 

osoba, považují za jednoho výrobce 

původních zařízení. 

U motorů kategorie NRE povolí členské 

státy výrobcům původních zařízení, jejichž 

celkový roční objem výroby je menší než 

100 kusů nesilničních pojízdných strojů 

vybavených spalovacími motory, 

prodloužení přechodného období a 

dvanáctiměsíčního období uvedeného 

v prvním pododstavci o dalších 12 měsíců. 

Pro účely výpočtu celkového ročního 

objemu výroby podle tohoto odstavce se 

všichni výrobci původních zařízení, které 

ovládá jedna a táž fyzická či právnická 

osoba, považují za jednoho výrobce 

původních zařízení. 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh nařízení 

Čl. 57 – odst. 5 – pododstavec 2 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 U motorů kategorie NRE používaných v 

autojeřábech povolí členské státy 

prodloužení přechodného období 

uvedeného v prvním pododstavci o dalších 

12 měsíců. 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh nařízení 

Čl. 57 – odst. 7 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) 18 měsíců ode dne, k němuž byly 

uvedeny na trh motory uvedené v příloze 

III, v případě uvedeném v prvním 

pododstavci odstavce 5; 

a) 24 měsíců ode dne, k němuž byly 

uvedeny na trh motory uvedené v příloze 

III, v případě uvedeném v prvním 

pododstavci odstavce 5; 

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh nařízení 

Čl. 57 – odst. 7 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) 30 měsíců ode dne, k němuž byly 

uvedeny na trh motory stanovené v příloze 

III, v případě uvedeném ve druhém 

pododstavci odstavce 5. 

b) 36 měsíců ode dne, k němuž byly 

uvedeny na trh motory stanovené v příloze 

III, v případě uvedeném ve druhém 

pododstavci odstavce 5. 
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Pozměňovací návrh  41 

Návrh nařízení 

Příloha I – tabulka I-5: Podkategorie kategorie motorů IWP definované v čl. 4 bodu 5 

 

Znění navržené Komisí 

Kategorie Typ 

zapalová

ní 

Rychlostní 

režim 

Rozsah 

výkonu (kW) 

Podkategorie Referenční výkon 

IWP všechny 

proměnný 

37≤P<75 IWP-v-1 

Maximální netto 

výkon 

75≤P<130 IWP-v-2 

130≤P<300 IWP-v-3 

300≤P<1000 IWP-v-4 

P≥1000 IWP-v-5 

konstantní 

37≤P<75 IWP-c-1 

Jmenovitý netto 

výkon 

75≤P<130 IWP-c-2 

130≤P<300 IWP-c-3 

300≤P<1000 IWP-c-4 

P≥1000 IWP-c-5 
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Pozměňovací návrh 

Kategorie 

Typ 

zapalová

ní 

Rychlostní 

režim  

 

Výtlak 
Rozsah 

výkonu (kW) 

Podkategori

e 

Referenční 

výkon 

IWP všechny 

proměnný 

výtlak < 0.9 P < 19 IWP-v-1 

Maximální 

netto výkon 

výtlak < 0.9 19 ≤ P <37 IWP-v-2 

výtlak < 0.9 37 ≤ P < 75 IWP-v-3 

výtlak < 0.9 75 ≤ P < 600 IWP-v-4 

0.9 ≤ výtlak < 

1.2 
P ≤  600 IWP-v-5 

1.2 ≤ výtlak ≤ 

3.5 
P ≤  600 IWP-v-6 

3.5 ≤ výtlak ≤ 

7.0 
P ≤  600 IWP-v-7 

všechny P > 600 IWP-v-8 

konstantní 

výtlak < 0.9 P < 19 IWP-c-1 

Jmenovitý 

netto výkon 

výtlak < 0.9 19 ≤ P <37 IWP-c-2 

výtlak < 0.9 37 ≤ P < 75 IWP-c-3 

výtlak < 0.9 75 ≤ P < 600 IWP-c-4 

0.9 ≤ výtlak < 

1.2 
P ≤  600 IWP-c-5 
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1.2 ≤ výtlak ≤ 

3.5 
P ≤  600 IWP-c-6 

3.5 ≤ výtlak ≤ 

7.0 
P ≤  600 IWP-c-7 

všechny P > 600 IWP-c-8 
 

 

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh nařízení 

Příloha I – tabulka I-6: Podkategorie kategorie motorů IWP definované v čl. 4 bodu 6 

 

Znění navržené Komisí 

Kategorie Typ 

zapalov

ání  

Rychlostn

í režim 

Rozsah 

výkonu (kW) 

Podkatego

rie 

Referenční výkon 

IWA všechny 

proměnný 
560≤P<1000 IWA-v-1 

Maximální netto výkon 
P≥1000 IWA-v-2 

konstantní 
560≤P<1000 IWA-c-1 

Jmenovitý netto výkon 
P≥1000 IWA-c-2 

 

Pozměňovací návrh 

Kategorie 
 Typ 

zapalování 
Rychlostní režim  Výtlak 

Rozsah výkonu 

(kW) 
Podkategorie Referenční výkon 
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IWA všechny 

proměnný 

výtlak < 0.9 P < 19 IWA-v-1 

Maximální netto 

výkon 

výtlak < 0.9 19 ≤ P <37 IWA-v-2 

výtlak < 0.9 37 ≤ P < 75 IWA-v-3 

výtlak < 0.9 75 ≤ P < 600 IWA-v-4 

0.9 ≤ výtlak < 1.2 P ≤  600 IWA-v-5 

1.2 ≤ výtlak ≤ 3.5 P ≤  600 IWA-v-6 

3.5 ≤ výtlak ≤ 7.0 P ≤  600 IWA-v-7 

všechny P > 600 IWA-v-8 

konstantní 

výtlak < 0.9 P < 19 IWA-c-1 

Jmenovitý netto 

výkon 

výtlak < 0.9 19 ≤ P <37 IWA-c-2 

výtlak < 0.9 37 ≤ P < 75 IWA-c-3 

výtlak < 0.9 75 ≤ P < 600 IWA-c-4 

0.9 ≤ výtlak < 1.2 P ≤  600 IWA-c-5 

1.2 ≤ výtlak ≤ 3.5 P ≤  600 IWA-c-6 

3.5 ≤ výtlak ≤ 7.0 P ≤  600 IWA-c-7 

všechny P > 600 IWA-c-8 

 

 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh nařízení 
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Příloha II – tabulka II-5: Mezní hodnoty emisí V. etapy u kategorie motorů IWP definované v čl. 4 bodu 5 

 

Znění navržené Komisí 

Etapa 

mezních 

hodnot emisí 

Podkategor

ie motoru 
Rozsah 

výkonu 

Druh 

zapalová

ní 

motoru 

CO HC NOx Hmotn

ost 

částic 

Počet 

částic 

A 

  kW  g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh #/kWh  

V. etapa 
IWP-v-1 

IWP-c-1 
37≤P<7

5 
všechny 5,00 (HC+NOx≤4,70) 0,30 - 6,00 

V. etapa 
IWP-v-2 

IWP-c-2 
75≤P<1

30 
všechny 5,00 (HC+NOx≤5,40) 0,14 - 6,00 

V. etapa 
IWP-v-3 

IWP-c-3 
130≤P<

300 
všechny 3,50 1,00 2,10 0,11 - 6,00 

V. etapa 
IWP-v-4 

IWP-c-4 
300≤P<

1000 
všechny 3,50 0,19 1,20 0,02 1x1012 6,00 

V. etapa 
IWP-v-5 

IWP-c-5 
P>1000 všechny 3,50 0,19 0,40 0,01 1x1012 6,00 

 

Pozměňovací návrh  

Etapa 

mezních 

hodnot 

emisí 

Podkategorie 

motoru 
Výtlak 

Čistý 

rozsah 

výkonu 

Druh 

zapalování 

motoru 

CO HC NOx 
Hmotnost 

částic 
A 
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(L/válec) 
kW   

g/k

Wh 

g/k

Wh 

g/kW

h 
g/kWh   

V. etapa 
IWP-v-1 

IWP-c-1 
výtlak < 

0.9 
P < 19 všechny 6.6(1) 

(HC+NOx≤7.

5) 
0.4 6 

V. etapa 
IWP-v-2 

IWP-c-2 
výtlak < 

0.9 

19 ≤ P 

<37 
všechny 5.5 

(HC+NOx≤4.

7)(2) 
0.3(2) 6 

V. etapa 
IWP-v-3 

IWP-c-3 
výtlak < 

0.9 

37 ≤ P 

< 75 
všechny 5.0 

(HC+NOx≤4.

7)(2) 
0.3(2) 6 

V. etapa 
IWP-v-4 

IWP-c-4 
výtlak < 

0.9 

75 ≤ P 

< 600 
všechny 5.0 

(HC+NOx≤5.

4) 
0.14 6 

V. etapa 
IWP-v-5 

IWP-c-5 

0.9 ≤ 

výtlak < 

1.2 

P ≤  

600 
všechny 5.0 

(HC+NOx≤5.

4) 
0.12 6 

V. etapa 
IWP-v-6 

IWP-c-6 

1.2 ≤ 

výtlak ≤ 

3.5 

P ≤  

600 
všechny 5.0 

(HC+NOx≤5.

6) 
0.10 6 

V. etapa 
IWP-v-7 

IWP-c-7 

3.5 ≤ 

výtlak ≤ 

7.0 

P ≤  

600 
všechny 5.0 

(HC+NOx≤5.

8) 
 0.10 6 

V. etapa 
IWP-v-8 

IWP-c-8 
všechny P > 600 všechny 5.0 

0

.

1

9 

1.8 0.045 6 

_____________   

(1)  8,0 g/kWh pro ≤ 8 kW 
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(2) Případně lze tyto kategorie certifikovat pro množství NOx +HC ve výši 5,8 g/kWh a množství PM ve výši 0.2 

g/kWh 
 

Odůvodnění 

Návrh Komise se neshoduje se žádnými mezinárodními normami pro lodní motory a jeho emisní limity jsou založeny na dálniční technologii pro 

motory velikosti motorů nákladních vozidel. Tyto hodnoty emisních limitů nejsou použitelné v námořním zařízení vzhledem k omezením týkajícím se 

návrhu chladicího systému, omezení povrchové teploty a bezpečnostním důvodům. Vzhledem k vysokým nákladům není na tomto menšinovém trhu 

ekonomicky proveditelný vývoj jedinečných výrobků za přijatelnou cenu. Bez nových produktů by toto odvětví záviselo na udržování stávajících 

motorů, s nimiž jsou spojeny vyšší emise. Tento pozměňovací návrh slaďuje hodnoty emisních limitů pro vnitrozemské vodní pohonné motory s 

normou USA č. 40CFR1042 o limitech námořních emisí, což umožní dodávat motory vyvinuté pro trh USA a přitom poskytuje snížení emisí o 80% 

oproti současným hodnotám emisních limitů pro vnitrozemské vodní pohonné motory.  

 

 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh nařízení 

Příloha II – tabulka II-6: Mezní hodnoty emisí V. etapy u kategorie motorů IWA definované v čl. 4 bodu 6 

 

Znění navržené Komisí 

Etapa 

mezních 

hodnot 

emisí 

Podkategorie 

motoru 

Rozsah 

výkonu 

Druh 

zapalová

ní 

motoru 

CO HC NOx Hmot

nost 

částic 

Počet 

částic 

A 

  kW  g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh #/kWh  

V. etapa 
IWA-v-1 

IWA-c-1 
560≤P<100

0 
všechny 3,50 0,19 1,20 0,02 1x1012 6,00 
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V. etapa 
IWA-v-2 

IWA-c-2 
P≥1000 všechny 3,50 0,19 0,40 0,01 1x1012 6,00 

 

Pozměňovací návrh  

Etapa 

mezních 

hodnot 

emisí 

Podkategorie 

motoru 
Výtlak 

Čistý 

rozsah 

výkonu 

Druh 

zapalování 

motoru 

CO HC NOx 
Hmotnost 

částic 
A 

    
 

(L/válec) 
kW   

g/k

Wh 
g/kWh 

g/kW

h 
g/kWh   

V. etapa 
IWA-v-1 

IWA-c-1 
výtlak < 

0.9 
P < 19 všechny 

6.6(

1) 
(HC+NOx≤7.5) 0.4 6 

V. etapa 
IWA-v-2 

IWA-c-2 
výtlak < 

0.9 

19 ≤ P 

<37 
všechny 5.5 

(HC+NOx≤4.7) 

(2) 
0.3(2) 6 

V. etapa 
IWA-v-3 

IWA-c-3 

výtlak < 

0.9 

37 ≤ P 

< 75 
všechny 5.0 

(HC+NOx≤4.7) 

(2) 
0.3(2) 6 

V. etapa 
IWA-v-4 

IWA-c-4 

výtlak < 

0.9 

75 ≤ P 

< 600 
všechny 5.0 (HC+NOx≤5.4) 0.14 6 

V. etapa 
IWA-v-5 

IWA-c-5 

0.9 ≤ 

výtlak < 

1.2 

P ≤  

600 
všechny 5.0 (HC+NOx≤5.4) 0.12 6 

V. etapa 
IWA-v-6 

IWA-c-6 

1.2 ≤ 

výtlak ≤ 

3.5 

P ≤  

600 
všechny 5.0 (HC+NOx≤5.6) 0.10 6 

V. etapa IWA-v-7 
3.5 ≤ 

výtlak ≤ 
P ≤  všechny 5.0 (HC+NOx≤5.8)  0.10 6 
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IWA-c-7 7.0 600 

V. etapa 
IWA-v-8 

IWA-c-8 
všechny P > 600 všechny 5.0 0.19 1.8 0.045 6 

______________ 

(1)  8,0 g/kWh pro ≤ 8 kW 

(2) Případně lze tyto kategorie certifikovat pro množství NOx +HC ve výši 5,8 g/kWh a množství PM ve výši 0.2 g/kWh 
 

Odůvodnění 

Instalované pomocné motory mají stejná technologická instalační omezení jako hnací motory. Vzhledem k této skutečnosti používají výrobci motorů 

ve velké míře pro pomocné účely stejné motory jako v případě hnacích motorů, a tudíž platí stejné mezní hodnoty emisí.  To je uznáno i v právním 

předpise USA 40CFR1042, který stanoví stejné mezní hodnoty emisí pro hnací a pomocné motory. 
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