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***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/68/ES, 
pokud jde o ustanovení o motorech uvedených na trh v rámci přechodného režimu
(KOM(2010)0362 – C7-0171/2010 – 2010/0195(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2010)0362),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0171/2010),

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

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
27. prosince 20101,

– s ohledem na články 55 a 37 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a 
stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-0000/2011),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. schvaluje prohlášení přiložené k tomuto usnesení;

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

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) V současné době Komise připravuje 
revizi směrnice 97/68/ES, což znamená, že 
během nadcházejících 12 měsíců lze 
očekávat rozsáhlejší revizi této směrnice. 
Revize směrnice 97/68/ES na základě této 

                                               
1 Úř. věst. C ... / Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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směrnice by měla vyřešit otázky širším 
způsobem s cílem předejít přijetí dílčích 
právních předpisů, které mohou být 
škodlivé. Bylo by vhodnější, aby Komise 
předložila plánovanou rozsáhlou revizi co 
nejdříve;

Or. en

Odůvodnění

Komise předložila svůj návrh KOM(2010)0362 o změně směrnice 97/68/ES poměrně pozdě, 
protože opatření, která chce Komise změnit, již vstoupila v platnost 1. ledna 2011. Protože 
návrh Komise představuje především riziko vytvoření nežádoucího precedensu pro zmírnění 
právních předpisů v oblasti životního prostředí a dohodnutých standardů a protože revize 
směrnice 97/68/ES se již připravuje, tato otázka by se měla a mohla řešit komplexněji.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) Specifické emisní normy pro železnici 
by měly být v revizi směrnice 97/68/ES 
harmonizovány se severoamerickými 
standardy EPA, aby byla zajištěna 
dostupnost cenově dostupných motorů, 
které splňují stanovené mezní hodnoty 
emisí;

Or. en

Odůvodnění

Trh pro velké železniční trakční motory v Evropě je poměrně malý ve srovnání s masově 
vyráběnými automobilovými motory, které se zpravidla používají v aplikacích nesilničních 
pojízdných strojů (NRMM) mimo železnici. Většina trhů, které stanoví standardy, je 
harmonizovala se severoamerickými standardy EPA. V současné době bohužel nejsou 
harmonizovány mezní hodnoty EPA a NRMM etapy IIIB, což znamená, že pro výrobce existují 
jen omezené pobídky, aby vyvíjeli motory speciálně pro mnohem menší evropský trh. 
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Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Přechod na etapu III B vyžaduje 
skokovou změnu v technologii s 
významnými zaváděcími náklady na 
překonstruování motorů a vývoj 
pokročilých technických řešení. K 
přechodu má dojít v době, kdy průmysl 
čelí vážným hospodářským problémům.

(2) Přechod na etapu III B vyžaduje 
skokovou změnu v technologii s 
významnými zaváděcími náklady na 
překonstruování motorů a vývoj 
pokročilých technických řešení. Pro malé 
a střední výrobce může být těžké tyto 
náklady nést, protože pro ně jsou náklady 
na splnění požadavků proporcionálně 
vyšší.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V průběhu přechodu z etapy III A do 
etapy III B by se procento počtu motorů 
používaných pro jiné účely než pohon 
motorových železničních vozů a lokomotiv 
uváděných na trh v rámci přechodného 
režimu mělo zvýšit z 20 % na 50 % 
ročního odbytu výrobce zařízení, co se 
týče vybavení s motory v dané kategorii.
Maximální počet motorů, které lze uvést na 
trh v rámci přechodného režimu, by měl 
být odpovídajícím způsobem upraven.

(5) V průběhu přechodu z etapy III A do 
etapy III B by maximální počet motorů, 
které lze uvést na trh v rámci přechodného 
režimu, neměl překročit hodnoty obsažené 
v tabulce v příloze XIII bodu 1.2.2.

Or. en
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Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Pravidla platná pro přechodný režim by 
měla být upravena tak, aby tento režim 
platil i pro motory používané pro pohon 
motorových železničních vozů a
lokomotiv.

(6) Pravidla platná pro přechodný režim by 
měla být upravena tak, aby tento režim 
přísně omezeným způsobem platil i pro 
motory používané pro pohon lokomotiv.

Or. en

Odůvodnění

Motorové železniční vozy splňující IIIB již existují a existují i řešení pro motory. Motorové 
železniční vozy si většinou „vypůjčují“ motory z těžkých nákladních vozidel, pro než existuje 
řešení podle IIIB. Proto by motorové železniční vozy měly být z přechodného režimu 
vynechány, jak je stanoveno ve směrnici 2004/26/ES.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Na staveništích jsou pracovníci trvale 
vystavováni emisím ze stavebních strojů, a 
zasluhují si tedy nejlepší možnou 
ochranu.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Opatření stanovená v této směrnici 
odrážejí dočasné obtíže, jimž odvětví čelí;
 Proto by měla být omezena na přechod z 

(7) Opatření stanovená v této směrnici 
odrážejí dočasné obtíže, jimž odvětví čelí;
 Proto by měla být omezena na přechod z 
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etapy III A do etapy III B a jejich platnost 
by měla skončit nejpozději do 31. prosince 
2013.

etapy III A do etapy III B.

Or. en

Odůvodnění

Zavedení etapy IIIB je ztěžováno třídami výkonu motorů a ve směrnici jsou již stanovena data 
pro etapu IV (od roku 2014). Dodatečné omezení kalendářním rokem není nutné a 
představuje nejistotu v tom, jak má být vypočítávána flexibilita pro zbývající dobu. Zrušení 
dodatečného termínu rovněž jednotlivým společnostem umožní využívat zvýšenou flexibilitu 
podle specifické situace společnosti.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 97/68/ES
Čl. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. V článku 2 se před první odrážku 
vkládá nová odrážka, která zní:
- stavebnictvím se rozumí činnosti na 
místě související se stavbou obytných, 
průmyslových, veřejných a kancelářských 
budov, stavebně inženýrské práce a práce 
na infrastruktuře a rovněž příprava 
staveniště a demoliční práce,

Or. en

Odůvodnění

Tato definice je potřebná pro vyloučení stavebnictví z přechodného režimu.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 97/68/ES
Čl. 4 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„6. Vznětové motory, které jsou určeny k 
jinému účelu než k pohonu vnitrozemských 
plavidel, mohou být kromě odstavců 1 až 5 
uváděny na trh v rámci přechodného 
režimu postupem podle přílohy XIII.“

„6. Vznětové motory, které jsou určeny k 
jinému účelu než k pohonu motorových 
železničních vozů a vnitrozemských 
plavidel a ve stavebnictví, mohou být 
kromě odstavců 1 až 5 uváděny na trh 
v rámci přechodného režimu postupem 
podle přílohy XIII.“

Or. en

Odůvodnění

Motorové železniční vozy a zařízení staveniště splňující IIIB již existují a existují i řešení pro 
motory. Motorové železniční vozy si většinou „vypůjčují“ motory z těžkých nákladních 
vozidel, pro než existuje řešení podle IIIB. Velká část zařízení stavenišť na trhu již splňuje 
IIIB. Proto by obě skupiny motorů  měly být z přechodného režimu vynechány, jak je 
stanoveno ve směrnici 2004/26/ES.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. a
Směrnice 97/68/ES
Čl. 10 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„7. Členské státy povolí, aby byly v rámci 
přechodného režimu podle přílohy XIII 
uváděny na trh motory, které odpovídají 
definici podle bodu 1 části A podbodů i), 
ii), iv) a v) přílohy I.“

„7. Členské státy povolí, aby byly v rámci 
přechodného režimu podle přílohy XIII 
uváděny na trh motory, s výjimkou motorů 
používaných ve  stavebnictví, které 
odpovídají definici podle bodu 1 části A 
podbodů i), ii), iv) a v) přílohy I.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. b
Směrnice 97/68/ES
Čl. 10 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„8. Přechodný režim v souladu s 
ustanoveními bodu 1.2 přílohy XIII platí 
pouze pro přechod z etapy III A do etapy 
III B a jeho platnost končí dnem 31. 
prosince 2013.“

„8. Přechodný režim v souladu s 
ustanoveními bodu 1.2 přílohy XIII platí 
pouze pro přechod z etapy III A do etapy 
III B.“

Or. en

Odůvodnění

Zavedení etapy IIIB je ztěžováno třídami výkonu motorů a ve směrnici jsou již stanovena data 
pro etapu IV (od roku 2014). Dodatečné omezení kalendářním rokem není nutné a 
představuje nejistotu v tom, jak má být vypočítávána flexibilita pro zbývající dobu. Zrušení 
dodatečného termínu rovněž umožní jednotlivým společnostem využívat zvýšenou flexibilitu 
podle specifické situace společnosti.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 97/68/ES
Příloha XIII – bod 1.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V průběhu období přechodu z etapy III A 
do etapy III B, s výjimkou motorů 
používaných k pohonu motorových 
železničních vozů a lokomotiv, požádá 
výrobce původních zařízení, který si přeje 
použít přechodný režim, kterýkoli 
schvalovací orgán o povolení, aby mohl 
koupit od svých dodavatelů motorů 
motory, které nesplňují současné mezní 
hodnoty emisí, avšak byly schváleny na 
základě mezních hodnot nejbližší 
předcházející etapy, v množství uvedeném 

V průběhu období přechodu z etapy III A 
do etapy III B, s výjimkou motorů 
používaných k pohonu motorových 
železničních vozů a lokomotiv, požádá 
výrobce původních zařízení, který si přeje 
použít přechodný režim, kterýkoli 
schvalovací orgán o povolení, aby mohl 
koupit od svých dodavatelů motorů 
motory, které nesplňují současné mezní 
hodnoty emisí, avšak byly schváleny na 
základě mezních hodnot nejbližší 
předcházející etapy, v množství uvedeném 
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v bodech 1.2.1 a 1.2.2. v bodě 1.2.2.

Or. en

Odůvodnění

Toto mimořádné opatření na prodloužení přechodného režimu by mělo být přísně omezeno na 
malé a střední podniky, pro něž by splnění požadavků mohlo být obtížné kvůli relativně 
vysokým nákladům a které by se mohly při splnění standardů III B setkat s potížemi. 

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 97/68/ES
Příloha XIII – bod 1.2.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2.1. Počet motorů uváděných na trh v 
rámci takového přechodného režimu 
nesmí v žádné kategorii motorů překročit 
50 % ročního odbytu dosahovaného 
výrobcem původních zařízení u zařízení s 
motory dotyčné kategorie (vypočteno jako 
průměr odbytu na trhu EU v posledních 
pěti letech). Jestliže výrobce původních 
zařízení uváděl zařízení na trh EU po 
dobu kratší než pět let, vypočte se průměr 
za období, během kterého uváděl zařízení 
na trh EU.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto mimořádné opatření na prodloužení přechodného režimu by mělo být přísně omezeno na 
malé a střední podniky, pro něž by splnění podmínek mohlo být obtížné kvůli relativně 
vysokým nákladům. Proto je vhodnější vypustit odstavec 1 a zachovat odstavec 1.2.2, který je 
zvláště určen pro malé a střední podniky.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 97/68/ES
Příloha XIII – bod 1.2.2 – návětí



PR\853247CS.doc 13/18 PE454.694v02-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2.2. Alternativně k bodu 1.2.1 může 
výrobce původních zařízení požádat o 
povolení, aby jeho dodavatelé motorů 
mohli uvést na trh pevně stanovený počet 
motorů v rámci přechodného režimu. Počet 
motorů v každé kategorii motorů nesmí 
překročit tyto hodnoty:

1.2.2. Alternativně k bodu 1.1.1 může 
výrobce původních zařízení požádat o 
povolení, aby jeho dodavatelé motorů 
mohli uvést na trh pevně stanovený počet 
motorů v rámci přechodného režimu. Počet 
motorů v každé kategorii motorů nesmí 
překročit tyto hodnoty:

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 1997/68/ES
Příloha XIII – bod 1.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.3 Přechodný režim podle definice v bodu 
1.1.1 platí pro motory používané k pohonu 
motorových železničních vozů ode dne 
přechodu z etapy III A do etapy III B.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Motorové železniční vozy splňující IIIB již existují a existují i řešení pro motory. Motorové 
železniční vozy si většinou „vypůjčují“ motory z těžkých nákladních vozidel, pro než existuje 
řešení podle IIIB. Proto by motorové železniční vozy měly být z přechodného režimu 
vynechány, jak je stanoveno ve směrnici 2004/26/ES.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 97/68/ES
Příloha XIII – bod 1.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.4 V případě motorů určených k pohonu 1.4. V případě motorů určených k pohonu 
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lokomotiv může výrobce původních 
zařízení v průběhu přechodného období z 
etapy III A do etapy III B žádat o povolení, 
aby jeho dodavatelé motorů mohli v rámci 
přechodného režimu uvést na trh nejvýše 
12 motorů určených k pohonu lokomotiv.

lokomotiv může výrobce původních 
zařízení v průběhu přechodného období z 
etapy III A do etapy III B žádat o povolení, 
aby jeho dodavatelé motorů mohli v rámci 
přechodného režimu uvést na trh nejvýše 
20 motorů určených k pohonu nákladních 
a posunovacích lokomotiv, z nichž 
všechny budou konstruovány tak, aby byly 
schopny provozu na železničních tratích 
ve Spojeném království.

Or. en

Odůvodnění

Pro menší okrajové trhy by nedostupnost lokomotiv užívaných hlavně k posunování a k 
nákladní dopravě mohla působit rušivě na odvětví železnic.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Maximální hodnoty výfukových emisí oxidu uhelnatého (CO), uhlovodíků (HC), oxidů 
dusíku (NOx) a částic (PM) ze vznětových motorů nesilničních pojízdných strojů upravuje 
směrnice 97/68/ES. Revize směrnice z roku 2004 (2004/26/ES) zavedla současné meze emisí 
IIIA a stanovila lhůty a mezní hodnoty pro následující etapu IIIB. Uplatňování těchto 
přísnějších mezí začne postupně od ledna 2011 podle kategorie výkonu. Stroje, na něž se tato 
směrnice vztahuje, zahrnují různě druhy pozemních strojů určených např. pro stavebnictví, 
lesnictví a zemědělství. Směrnice platí také pro lokomotivy, motorové železniční vozy a 
vnitrostátní plavidla.

Směrnice se vztahuje na velké množství výrobců strojů (odhadem na 1500 společností), 
z nichž mnozí motory používané v těchto strojích nevyrábějí. Motory vyrábí jen několik 
velkých společností.

Směrnice z roku 2004 dále zavedla tzv. přechodný režim, který výrobcům usnadňuje přechod 
mezi různými etapami. V období mezi dvěma po sobě následujícími etapami mezních hodnot 
emisí výfukových plynů dovoluje přechodný režim výrobcům uvést na trh omezený počet 
strojů, které jsou vybaveny motory, jež vyhovují mezním hodnotám emisí výfukových plynů 
předchozí etapy. Toto omezené množství činí buď 20 % ročního odbytu výrobce, což se 
vypočítává na základě pětiletého průměru celkového odbytu výrobce, nebo je to pevně 
stanovený počet strojů. Možnost pevně stanoveného počtu je určena pro menší výrobce. 
Přechodný režim se vztahuje na zemědělské, lesní a stavební stroje, zatímco lokomotivy, 
železniční motorové vozy a vnitrozemská plavidla do tohoto režimu zařazeny nejsou.

Směrnice o NRMM tvoří významnou součást právních předpisů Unie pro oblast životního 
prostředí a velkou měrou přispívá zejména ke snižování cílených emisí. Částice a emise oxidů 
dusíku se na znečištění ovzduší z tohoto odvětví podílejí nejvíce. Odhadované emise částic z 
NRMM v 27 zemích EU tvoří 7 % (ve srovnání s 13 % ze silniční dopravy); ze všech emisí 
NOx v 27 zemích EU je 16 % produkováno odvětvím NRMM (ve srovnání s 42 % ze silniční 
dopravy). 

Návrh Komise

Současný návrh Komise se snaží rozšířit přechodný režim. 

Zaprvé, Komise navrhuje zvýšit procentuální podíl ze současných 20 % na 50 %. Také pevně 
stanovené počty jsou odpovídajícím způsobem upraveny. 

Zadruhé, Komise navrhuje zahrnout do přechodného režimu motory používané pro pohon 
motorových železničních vozů a lokomotiv. Pro lokomotivy – kvůli relativně malému počtu 
na trhu – Komise navrhuje umožnit přechodný režim pro 12 lokomotiv. Pro motorové 
železniční vozy se navrhuje přechodný režim u 20 % výrobků.

Tato opatření rozšiřující přechodný režim by měla podle návrhu skončit 31. prosince 2013.
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Odůvodnění poskytnuté k návrhu Komisí je z větší části založeno na hospodářské krizi. Od 
podzimu 2008 byla většina průmyslu v EU produkujícího nesilniční pohyblivé stroje 
ovlivněna krizí, a zejména odvětví stavebnictví a zemědělství zažila prudký pokles odbytu. 
Komise argumentuje tím, že náklady na to, aby bylo dosaženo shody s novou etapou IIIB, 
jsou pro průmysl, který je vážně zasažen krizí, příliš vysoké. 

Komise jako odůvodnění rozšíření přechodného režimu uvádí rovněž nedostatek technických 
řešení pro splnění požadavků na motory IIIB, neboť výrobci nemohou začít měnit konstrukci 
korpusu stroje před tím, než mají odpovídající motor. Komise v tom spatřuje největší důvod, 
proč výrobci lokomotiv nemohou splnit nové podmínky.

Komise předkládá tento návrh velmi pozdě, neboť první etapa nových mezních hodnot emisí 
platí již od ledna 2011. 

Komise rovněž připravuje revizi celé směrnice 97/68/ES a zpravodajka navrhuje, aby byla 
předložena tato revize a nebyly schvalovány dílčí škodlivé právní předpisy.

Návrh zpravodajky

Zpravodajka se domnívá, že v návrhu Komise je řada problémů. Největším z nich je otázka 
principu, protože existuje vážné riziko, že návrh vytvoří nebezpečný precedens pro zmírnění 
právních předpisů v oblasti životního prostředí na základě generických hospodářských 
požadavků. 

Pokud by byl návrh přijat, porušila by se tím zásada podpory shody a „odměňování“ těch, 
kteří požadavky splní jako první. Směrnice vstoupila v platnost v roce 2004 a poskytla 
průmyslu dostatek času vyvíjet se směrem, který je v ní určen. Společnosti, které nedosáhly 
shody během stanoveného časového rámce, by za svou nečinnost neměly být odměňovány; a 
ani společnosti, které své povinnosti splnily, by za to, že jednaly včas, neměly být trestány.

I když se jedná o relativně omezený návrh, je směr, který je v něm stanoven pro provádění 
schválených právních předpisů v oblasti životního prostředí, velmi sporný. Právní předpisy by 
měly průmyslu poskytovat jistotu stejných podmínek a toho, že všichni účastnící budou 
dodržovat stejná pravidla, což je zásada, která je v tomto návrhu porušována. 

Zdraví a životní prostředí

Emisní limity stanovené ve směrnici jsou v etapě IIIB pro částice přibližně o 90 % a pro NOx 
přibližně o 30 % nižší než v etapě IIIA. Komise ve svém hodnocení dopadu odhaduje, že 
pokud by všichni výrobci v prvním roce využili přechodného režimu v celém rozsahu, stouply 
by emise v prvním roce asi o 0,3 %, pokud by byl přechodný režim zvýšen z 20 % na 50 %.

Tento odhad však nezohledňuje dlouhodobý dopad rozhodnutí. Životnost těchto strojů je 
poměrně dlouhá: u stavebních strojů je to přibližně 16 let nebo 10 000 hodin1 a u lokomotiv je 

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=5017
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ještě delší. Škodlivé účinky rozšířeného přechodného režimu se tedy budou pravděpodobně 
dále projevovat po několik desetiletí.

Stojí za povšimnutí, že velký počet členských států má problémy se splněním směrnic, které 
stanoví normy pro kvalitu ovzduší, zejména směrnice o kvalitě ovzduší a směrnice o 
národních emisních stropech. Například odhady IIASA pro zprávu o národních emisních 
stropech uvádějí, že podíl NRMM na celkových emisích NOx může do roku 2020 vzrůst až na 
20 %. Řešení problému emisí již u jejich zdroje má velký význam pro dosažení norem kvality 
ovzduší a zmírnění požadavků na jeden z nejvýznamnějších zdrojů nelze brát na lehkou váhu.

Kromě toho celkový odhad nezohledňuje místní účinky daných emisí. NRMM se velmi často 
používají v městském nebo poloměstském prostředí a v blízkosti pracovníků. V případě, že 
jsou tyto škodlivé emise sníženy, ukazují studie značné úspory nákladů na zdravotní péči, což 
je třeba zohlednit při výpočtu nákladů na opatření, která se zde navrhují.

Při výpočtu možných úspor z případného rozšíření přechodného režimu Komise přehlíží toto 
složité vzájemné působení mezi zdravím, životním prostředím a přísnějšími emisními 
normami. Tam, kde průmysl využívá hospodářských přínosů, nese externí náklady společnost 
jako celek.

V tomto ohledu je stavebnictví názorným příkladem: každý den je mnoho set tisíc pracovníků 
v EU vystaveno emisím na staveništích. Bylo by zajímavé mít k dispozici studii o důsledcích 
pro jejich zdraví a systémy zdravotnictví. 

Hospodářské odhady

Hospodářská krize je skutečností, ale již jsou vidět známky oživení. Odbyt se zvyšuje a 
odůvodnění pro návrh Komise slábne. Pokud jde o některé větší výrobce, u nichž jsou údaje k 
dostupnější, odbyt je pravděpodobně nižší ve srovnání s roky, které lze považovat za rozkvět 
tohoto odvětví, avšak současné údaje o odbytu nejsou o mnoho nižší než v letech, které 
tomuto rozkvětu předcházely. Obecně vzato, protože právní předpisy a mezní hodnoty pro 
novou etapu IIIB jsou v platnosti od roku 2004, po němž následovaly poměrně silné roky pro 
toto odvětví, tvrzení, že nemá zdroje na vývoj, ztrácí opodstatnění.

Je třeba poznamenat, že Komise nemůže předložit jakékoli odhady týkající se toho, jak velký 
podíl průmyslu má problémy s dosažením shody.

Aby byla situace vykreslena úplně, je třeba také vzít v úvahu, že existují společnosti, pro něž 
je rozšíření přechodného režimu ztrátové: v Evropě je mnoho velkých i menších společností, 
které vyrábějí systémy k následnému zpracování výfukových plynů a částicové filtry. Pro tyto 
společnosti jsou právní předpisy stanovující přísnější normy emisí jen přínosem. 

Zpravodajka by rovněž chtěla zpochybnit myšlenku Komise, že pokud by měli výrobci 
splňovat přísnější právní předpisy pro životní prostředí, ztratí konkurenceschopnost. Zelené 
inovace a technologie s nízkými emisemi mohou vznikat pouze s pomocí podpůrného 
legislativního rámce. Pro dosažení cílů EU2020 a umožnění přechodu na společnost s nízkou 
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uhlíkovou stopou, je nutno uskutečnit kroky kupředu, nikoli zpět.

Protože však situace může být zvláště složitá pro malé a střední výrobce, pro něž jsou náklady 
na dosažení shody relativně vyšší, zpravodajka navrhuje rozšíření přechodného režimu 
konkrétně pro malé a střední podniky, tj. zvýšení pevně stanoveného počtu obsaženého v 
tabulce v bodu 1.2.2. přílohy XIII, jak jej navrhuje Komise.

To malým a středním podnikům umožní snížit okamžitou zátěž v oblasti výzkumu a vývoje a 
další náklady na nová konstrukční řešení a poskytne jim možnost rozložit tyto náklady na 
delší období.

Pokud jde o lokomotivy, zpravodajka uznává problémy tohoto odvětví dosáhnout shody, 
protože jen velmi omezený počet výrobců nabízí lokomotivy, které splňují požadavky IIIB, a 
protože je velmi obtížné umístit nové, mohutnější motory IIIB do korpusů starých lokomotiv. 
Protože však trh je poměrně omezený, protože již existují řešení splňující požadavky IIIB a 
protože smyslem přechodného režimu je poskytnout pouze omezenou možnost používat 
motory z dřívější etapy, zpravodajka navrhuje ponechat počet lokomotiv zahrnutých do 
přechodného režimu na 12, jak to navrhuje Komise. 

Kromě toho, protože pokrok ve vývoji řešení splňujících podmínky IIIB je zvláště pomalý u 
lokomotiv, zpravodajka se domnívá, že Komise by měla věnovat tomuto odvětví zvláštní 
pozornost a měla by Evropskému parlamentu podávat zprávy o dalším vývoji. 

Dále, protože se blíží revize směrnice 97/68/ES, zpravodajka navrhuje, aby Komise zaujala k 
novým možným etapám pro lokomotivy přístup zaměřený do budoucnosti a aby vyvinula úsilí 
a sladila požadavky s odpovídajícími právními předpisy Spojených států..


