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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę 97/68/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących silników 
wprowadzanych do obrotu według „formuły elastycznej”
(COM(2010)0362 – C7-0171/2010 – 2010/0195(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2010)0362),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0171/2010),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
27 grudnia 2010 r.1,

– uwzględniając art. 55 i art. 37 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki 
(A7-0000/2010),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zatwierdza swoje oświadczenie załączone do niniejszej rezolucji;

3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Komisja przygotowuje obecnie 
zmianę dyrektywy 97/68/WE, co oznacza, 
że w przeciągu 12 miesięcy można się 

                                               
1 Dz.U. C ... /Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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spodziewać szerzej zakrojonego przeglądu 
dyrektywy. Zmiana dyrektywy 97/68/WE 
na mocy niniejszej dyrektywy powinna 
rozwiązywać kwestie w bardziej 
kompleksowy sposób w celu uniknięcia 
przyjęcia potencjalnie szkodliwego, 
fragmentarycznego prawodawstwa. 
Byłoby zatem wskazane, by Komisja w jak 
najkrótszym czasie dokonała 
planowanego kompleksowego przeglądu 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja przedstawiła wniosek COM(2010)362 w sprawie dyrektywy zmieniającej dyrektywę 
97/68/WE stosunkowo późno, gdyż środki, które Komisja pragnie poddać zmianie, wchodzą w 
życie już 1 stycznia 2011 r. Przede wszystkim z tego względu, że wniosek Komisji może 
stworzyć ryzyko niepożądanego precedensu polegającego na złagodzeniu prawodawstwa w 
zakresie środowiska oraz przyjętych standardów, a także ze względu na to, że w 
przygotowaniu jest już zmiana całej dyrektywy 97/68/WE, kwestie, o których mowa, powinny i 
mogą zostać rozwiązane w bardziej kompleksowy sposób.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 1b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Szczególne standardy emisji dla kolei 
powinny w ramach zmiany dyrektywy 
97/68/WE zostać zharmonizowane ze 
standardami Agencji Ochrony Środowiska 
Stanów Zjednoczonych, aby zapewnić 
dostępność silników po przystępnej cenie 
spełniających wymogi w zakresie wartości 
granicznych emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Europejski rynek dużych silników trakcji kolejowej jest stosunkowo niewielki w porównaniu z 
masowo produkowanymi silnikami samochodowymi, zazwyczaj wykorzystywanymi w 
maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach stosowanych poza koleją. 
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Większość rynków wprowadzających standardy zharmonizowało je ze standardami Agencji 
Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (US EPA). Niestety dotychczas nie dokonano 
harmonizacji wartości granicznych etapu III B w odniesieniu do maszyn samojezdnych 
nieporuszających się po drogach z wartościami granicznymi EPA, co oznacza, że producenci, 
których to dotyczy, są słabo zmotywowani do opracowywania silników specjalnie 
przeznaczonych na o wiele mniejszy rynek europejski. 

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Przejście do etapu III B wiąże się ze 
zmianami technologicznymi, których 
wprowadzenie w życie łączy się ze 
znacznymi kosztami związanymi z 
ponownym projektowaniem silników i 
opracowywaniem zaawansowanych 
rozwiązań technologicznych. Ma to 
miejsce w okresie, w którym przemysł stoi 
przed poważnymi trudnościami 
gospodarczymi.

(2) Przejście do etapu III B wiąże się ze 
zmianami technologicznymi, których 
wprowadzenie w życie łączy się ze 
znacznymi kosztami związanymi z 
ponownym projektowaniem silników i 
opracowywaniem zaawansowanych 
rozwiązań technologicznych. Koszty te 
mogą stanowić duże obciążenie dla 
małych i średnich producentów, dla 
których koszty przestrzegania przepisów
są proporcjonalnie wyższe.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W okresie przejściowym miedzy
etapami III A i III B należy zwiększyć 
odsetek silników wprowadzanych do 
obrotu według formuły elastycznej, z 20 % 
do 50 % rocznej sprzedaży przez wytwórcę 
urządzeń z silnikami tej kategorii, z 
wyjątkiem silników stosowanych do 
napędu wagonów silnikowych i 
lokomotyw. Należy odpowiednio 
dostosować maksymalną liczbę silników, 

(5) W okresie przejściowym między
etapami III A i III B maksymalna liczba 
silników, które mogą zostać wprowadzone 
do obrotu według formuły elastycznej nie 
powinna przekraczać wartości podanych 
w tabeli w punkcie 1.2.2 załącznika XIII.
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które mogą zostać wprowadzone do obrotu 
według formuły elastycznej.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Należy dostosować przepisy „formuły 
elastycznej”, tak aby rozszerzyć jej 
stosowanie na silniki stosowane do napędu 
wagonów silnikowych i lokomotyw.

(6) Należy dostosować przepisy „formuły 
elastycznej”, tak aby rozszerzyć jej 
stosowanie – w ściśle ograniczonym 
wymiarze – na silniki stosowane do napędu 
lokomotyw.

Or. en

Uzasadnienie

Wagony silnikowe spełniające wymogi etapu III B już istnieją i tam należy szukać rozwiązań 
dla silników. Do produkcji wagonów silnikowych wykorzystuje się silniki „zapożyczone” z 
pojazdów ciężarowych o dużej ładowności, dla których istnieją rozwiązania spełniające 
wymogi etapu III B. Dlatego też wagony silnikowe powinny zostać wyłączone z „formuły 
elastycznej”, jak postanowiono w dyrektywie 2004/26/WE.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Na placach budowy pracownicy są 
stale narażeni na emisje z maszyn 
budowlanych, a zatem zasługują na 
możliwie jak najwyższy poziom ochrony.

Or. en
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie odzwierciedlają przejściowe 
trudności, przed którymi stoi sektor 
wytwórczy. Powinny one zatem zostać 
ograniczone do okresu przejściowego 
między etapami III A, a III B i wygasnąć 
najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 r.

(7) Środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie odzwierciedlają przejściowe 
trudności, przed którymi stoi sektor 
wytwórczy. Powinny one zatem zostać 
ograniczone do okresu przejściowego 
między etapami III A a III B.

Or. en

Uzasadnienie
Wprowadzenie etapu III B jest rozłożone w czasie według kategorii mocy silnika, a terminy 
wprowadzenia etapu IV zostały już ustalone w dyrektywie (poczynając od 2014 r.), więc 
dodatkowy limit w postaci roku kalendarzowego jest zbędny i stwarza niepewność prawną w 
odniesieniu do tego, w jaki sposób należałoby obliczać elastyczność w pozostałym czasie. 
Skreślenie dodatkowego terminu umożliwia również indywidualnym przedsiębiorstwom 
zastosowanie rozszerzonej „formuły elastycznej” w zależności od konkretnej sytuacji, w jakiej 
się ono znajduje.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt – 1 (nowy)
Dyrektywa 97/68/WE
Artykuł 2 – tiret - 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. W art. 2 przed tiret pierwsze dodaje się 
tiret w brzmieniu:
- sektor budowlany oznacza działalność 
na miejscu dotyczącą wznoszenia 
budynków mieszkalnych, przemysłowych, 
publicznych i biurowych, prac w zakresie 
inżynierii lądowej i infrastruktury oraz 
prac związanych z przygotowaniem terenu 
pod budowę i z rozbiórką,

Or. en
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Uzasadnienie

Definicja jest potrzebna ze względu na wykluczenie sektora budowlanego z „formuły 
elastycznej”.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 97/68/WE
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„6. Silniki o zapłonie samoczynnym, z 
wyjątkiem stosowanych do napędu statków 
żeglugi śródlądowej, mogą być 
wprowadzone do obrotu według „formuły 
elastycznej” zgodnie z procedurą, o której 
mowa w załączniku XIII uzupełniającym 
ust. 1–5.”

„6. Silniki o zapłonie samoczynnym, z 
wyjątkiem stosowanych do napędu 
wagonów silnikowych i statków żeglugi 
śródlądowej oraz w sektorze budowlanym, 
mogą być wprowadzone do obrotu według 
„formuły elastycznej” zgodnie z procedurą, 
o której mowa w załączniku XIII 
uzupełniającym ust. 1–5.”

Or. en

Uzasadnienie

Wagony silnikowe oraz maszyny budowlane spełniające wymogi etapu III B już istnieją i tam 
należy szukać rozwiązań dla silników. Do produkcji wagonów silnikowych wykorzystuje się 
silniki „zapożyczone” z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności, dla których istnieją 
rozwiązania spełniające wymogi etapu III B. Większość maszyn budowlanych dostępnych na 
rynku spełnia już wymogi etapu III B. W związku z tym obie kategorie maszyn powinny zostać 
wyłączone z „formuły elastycznej”, jak postanowiono w dyrektywie 2004/26/WE.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera a)
Dyrektywa 97/68/WE
Artykuł 10 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„7. Państwa członkowskie zezwalają na „7. Państwa członkowskie zezwalają na 
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wprowadzanie do obrotu silników, 
określonych w punktach Ai), Aii), Aiv) i 
Av) części 1 załącznika I, według „formuły 
elastycznej”, zgodnie z przepisami 
załącznika XIII.”

wprowadzanie do obrotu silników, 
określonych w punktach Ai), Aii), Aiv) i 
Av) części 1 załącznika I, z wyjątkiem 
silników stosowanych w maszynach 
budowlanych, według „formuły 
elastycznej”, zgodnie z przepisami 
załącznika XIII.”

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera b)
Dyrektywa 97/68/WE
Artykuł 10 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„8. „Formuła elastyczna” stosowana jest 
zgodnie z przepisami części 1.2 załącznika 
XIII wyłącznie w okresie przejściowymi
między etapami III A a III B i wygasa w 
dniu 31 grudnia 2013 r.”

„8. „Formuła elastyczna” stosowana jest 
zgodnie z przepisami części 1.2 załącznika 
XIII wyłącznie w okresie przejściowym
między etapami III A a III B.”

Or. en

Uzasadnienie
Wprowadzenie etapu III B jest rozłożone w czasie według kategorii mocy silnika, a terminy 
wprowadzenia etapu IV zostały już ustalone w dyrektywie (poczynając od 2014 r.), więc 
dodatkowy limit w postaci roku kalendarzowego jest zbędny i stwarza niepewność prawną w 
odniesieniu do tego, w jaki sposób należałoby obliczać elastyczność w pozostałym czasie. 
Skreślenie dodatkowego terminu umożliwia również indywidualnym przedsiębiorstwom 
zastosowanie rozszerzonej „formuły elastycznej” w zależności od konkretnej sytuacji, w jakiej 
się ono znajduje.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 97/68/WE
Załącznik XIII – punkt 1.2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.2. W okresie przejściowym miedzy 
etapami III A a III B WUO, który chce 
skorzystać z „formuły elastycznej”,
powinien zażądać od dowolnego organu 
udzielającego homologacji zezwolenia na 
zakup od swoich dostawców silników 
określonej w pkt. 1.2.1. i 1.2.2. liczby 
silników, które nie spełniają 
obowiązujących wartości granicznych 
emisji, lecz zostały homologowane według 
poprzedniego etapu limitów emisji, z 
wyłączeniem silników stosowanych do 
napędu wagonów silnikowych i 
lokomotyw.

1.2. W okresie przejściowym między 
etapami III A a III B WUO, który chce 
skorzystać z „formuły elastycznej”, 
powinien zażądać od dowolnego organu 
udzielającego homologacji zezwolenia na 
zakup od swoich dostawców silników 
określonej w punkcie 1.2.2. liczby 
silników, które nie spełniają 
obowiązujących wartości granicznych 
emisji, lecz zostały homologowane według 
poprzedniego etapu limitów emisji, z 
wyłączeniem silników stosowanych do 
napędu wagonów silnikowych i 
lokomotyw.

Or. en

Uzasadnienie

Środek nadzwyczajny w postaci rozszerzenia „formuły elastycznej” powinien być ściśle 
ograniczony do sektora MŚP, które ze względu na stosunkowo wysokie koszty przestrzegania 
przepisów mogą napotkać trudności z dostosowaniem się do nowych standardów etapu III B.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 97/68/WE
Załącznik XIII – punkt 1.2.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.2.1. Liczba silników wprowadzonych do 
obrotu według „formuły elastycznej” nie
może, dla żadnej kategorii silników, 
przekroczyć 50 % rocznej sprzedaży przez 
WUO urządzeń z silnikami danej kategorii 
(obliczonej jako średnia z ostatnich 5 lat 
sprzedaży na rynku UE). Jeśli WUO 
dokonywał sprzedaży na rynku UE przez 
okres krótszy niż 5 lat, średnia jest 
obliczana dla okresu, w którym WUO 
dokonywał sprzedaży urządzenia na rynku 
UE.

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Środek nadzwyczajny w postaci rozszerzenia „formuły elastycznej” powinien być ściśle 
ograniczony do sektora MŚP, które ze względu na stosunkowo wysokie koszty przestrzegania 
przepisów mogą napotkać trudności z dostosowaniem się do nowych standardów. Dlatego też 
właściwsze jest skreślenie punktu 1 i zachowanie punktu 1.2.2, który zawarto specjalnie z 
myślą o MŚP.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 97/68/WE
Załącznik XIII – punkt 1.2.2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.2.2. Nieobowiązującą alternatywą do 
podanej w punkcie 1.2.1. jest ubieganie się 
przez WUO o zezwolenie dla swoich 
dostawców silników na wprowadzenie do 
obrotu stałej liczby silników według 
„formuły elastycznej”. Liczba silników nie 
może przekroczyć, w żadnej kategorii, 
podanych niżej wartości:

1.2.2. Nieobowiązującą alternatywą do 
podanej w punkcie 1.1.1. jest ubieganie się 
przez WUO o zezwolenie dla swoich 
dostawców silników na wprowadzenie do 
obrotu stałej liczby silników według 
„formuły elastycznej”. Liczba silników nie 
może przekroczyć, w żadnej kategorii, 
podanych niżej wartości:

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 1997/68/WE
Załącznik XIII – punkt 1.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.3. W odniesieniu do silników 
stosowanych do napędu wagonów 
silnikowych „formułę elastyczną” stosuje 
się zgodnie z pkt. 1.1.1. od początku 
okresu przejściowego miedzy etapami III 
A a III B.

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Wagony silnikowe spełniające wymogi etapu III B już istnieją i tam należy szukać rozwiązań 
dla silników. Do produkcji wagonów silnikowych wykorzystuje się silniki „zapożyczone” z 
pojazdów ciężarowych o dużej ładowności, dla których istnieją rozwiązania spełniające 
wymogi etapu III B. Dlatego też wagony silnikowe powinny zostać wyłączone z „formuły 
elastycznej”, jak postanowiono w dyrektywie 2004/26/WE.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik
Dyrektywa 97/68/WE
Załącznik XIII – punkt 1.4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.4. W odniesieniu do silników 
stosowanych do napędu lokomotyw w 
okresie przejściowym miedzy etapami III A 
a III B WUO może zażądać dla swojego 
dostawcy silników zezwolenia na 
wprowadzenie do obrotu maksymalnie 12
silników stosowanych do napędu 
lokomotyw według „formuły elastycznej”.

1.4. W odniesieniu do silników 
stosowanych do napędu lokomotyw w 
okresie przejściowym między etapami III A 
a III B WUO może zażądać dla swojego 
dostawcy silników zezwolenia na 
wprowadzenie do obrotu maksymalnie 20
silników stosowanych do napędu 
lokomotyw towarowych i manewrowych
według „formuły elastycznej”, spośród 
których wszystkie powinny nadawać się do 
eksploatacji w sieci kolejowej 
Zjednoczonego Królestwa.

Or. en

Uzasadnienie

Na mniejszych rynkach niszowych niedostępność lokomotyw wykorzystywanych głównie do 
celów manewrowych i do przewozu towarów może mieć szkodliwe skutki dla sektora 
kolejowego.
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UZASADNIENIE

Dyrektywa 97/68/WE ustanawia maksymalne poziomy emisji tlenku węgla (CO), 
węglowodorów (HC), tlenków azotu (NOx) i cząstek stałych zawieszonych w gazie (PM) 
przez silniki wysokoprężne montowane w maszynach samojezdnych nieporuszających się po 
drogach. Zmiana dyrektywy z 2004 r. (2004/26/WE) wprowadziła obecnie obowiązujące 
limity emisji etapu III A oraz ustanowiła terminy i wartości graniczne dla kolejnego etapu III 
B. Stosowanie tych surowszych limitów zacznie się stopniowo od stycznia 2011 r. w 
zależności od kategorii mocy silnika. Maszyny objęte dyrektywą to różnego rodzaju maszyny 
lądowe stosowane na przykład w budownictwie, leśnictwie i rolnictwie. Dyrektywa ma 
również zastosowanie do lokomotyw, wagonów silnikowych i statków żeglugi śródlądowej.

Dyrektywa ta dotyczy różnorodnych producentów maszyn (szacunkowo 1500 
przedsiębiorstw), spośród których duża część nie produkuje silników używanych w tych 
maszynach. Silniki wytwarza tylko kilka dużych firm.

Dyrektywa z 2004 r. wprowadziła także tak zwaną „formułę elastyczną”, której celem jest 
ułatwienie producentom przechodzenia między poszczególnymi etapami. „Formuła 
elastyczna” umożliwia producentowi wprowadzenie do obrotu, w okresie pomiędzy dwoma 
kolejnymi etapami wartości granicznych emisji, ograniczonej liczby maszyn samojezdnych 
nieporuszających się po drogach z silnikami spełniającymi limity emisji poprzedniego etapu. 
Limit ten wynosi 20 % rocznej sprzedaży producenta (obliczanej jako średnia sprzedaż w 
ciągu ostatnich 5 lat) albo wyraża się w określonej liczbie maszyn. Opcja dotycząca 
określonej liczby maszyn została pomyślana dla mniejszych producentów. „Formuła 
elastyczna” ma zastosowanie do maszyn budowlanych, rolniczych i leśniczych, ale nie do 
lokomotyw, wagonów silnikowych i statków żeglugi śródlądowej.

Dyrektywa w sprawie maszyn samojezdnych nieporuszających się po drogach stanowi ważny 
element unijnego prawodawstwa w zakresie środowiska, a jej wkładu w osiągnięcie redukcji 
konkretnych rodzajów emisji nie można przecenić. Główne czynniki zanieczyszczenia 
powietrza w tym sektorze to pył zawieszony i emisje tlenków azotu. Szacowane emisje pyłu 
zawieszonego z maszyn samojezdnych nieporuszających się po drogach w UE27 wynoszą 7% 
(w porównaniu z 13% pochodzącymi z transportu drogowego), a udział maszyn 
samojezdnych nieporuszających się po drogach w emisji tlenków azotu w UE27 wynosi 16% 
(w porównaniu z 42% pochodzącymi z sektora drogowego). 

Wniosek Komisji

Obecny wniosek Komisji ma na celu rozszerzenie „formuły elastycznej”. 

Po pierwsze Komisja proponuje zwiększenie odsetka z obecnie obowiązujących 20% do 50%. 
Odpowiedniej zmianie ulegną również określone liczby silników, które mogą być 
wprowadzane do obrotu.
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Po drugie Komisja proponuje włączenie do „formuły elastycznej” silników stosowanych do 
napędu wagonów silnikowych i lokomotyw. Co do lokomotyw – ze względu na stosunkowo 
ograniczony rynek – Komisja proponuje zastosowanie „formuły elastycznej” do 12 
lokomotyw. W przypadku wagonów silnikowych wniosek zezwala na dwudziestoprocentową 
elastyczność.

Te środki polegające na zwiększonej elastyczności powinny zgodnie z wnioskiem wygasnąć 
w dniu 31 grudnia 2013 r.

Zmiany zaproponowane przez Komisję we wniosku są przede wszystkim uzasadnione 
kryzysem gospodarczym. Począwszy od jesieni 2008 r. kryzys gospodarczy dotkliwie uderzył 
w większość unijnej branży produkującej maszyny samojezdne nieporuszające się po 
drogach, a skutki gwałtownych spadków sprzedaży odczuły w szczególności sektory urządzeń 
budowlanych i maszyn rolniczych. Komisja argumentuje, że koszty przestrzegania przepisów 
konieczne do spełnienia wymogów kolejnego etapu III B są zbyt wysokie dla branży 
poważnie dotkniętej kryzysem. 

Komisja stwierdza również brak rozwiązań technicznych dla silników spełniających wymogi 
etapu III B, który uznaje za uzasadnienie rozszerzenia „formuły elastycznej”, gdyż producenci 
nie mogą rozpocząć dostosowywania projektów korpusu maszyny, nie dysponując uprzednio 
silnikiem spełniającym wymogi. Komisja uznaje to za najważniejszy powód trudności 
producentów lokomotyw z przestrzeganiem przepisów.

Komisja przedstawia ten wniosek bardzo późno, gdyż pierwszy etap obowiązywania nowych 
wartości granicznych emisji jest stosowany od stycznia 2011 r. 

Skoro Komisja przygotowuje również zmianę całej dyrektywy 97/68/WE, sprawozdawczyni 
proponuje dokonanie tej zmiany i powstrzymanie się od przyjęcia szkodliwego 
fragmentarycznego prawodawstwa.

Wniosek sprawozdawczyni

Sprawozdawczyni zauważa we wniosku Komisji liczne kwestie problematyczne. 
Najważniejsza z nich to kwestia zasady, gdyż wniosek niesie ze sobą poważne ryzyko 
ustanowienia niebezpiecznego precedensu polegającego na złagodzeniu prawodawstwa w 
zakresie środowiska na podstawie typowych roszczeń natury ekonomicznej. 

Ponadto w razie gdyby ten wniosek został przyjęty zostałaby naruszona zasada zachęcania do 
przestrzegania przepisów i wynagradzania pierwszych wnioskodawców. Dyrektywa weszła w 
życie w 2004 r., dając branży dużo czasu na obranie wyznaczonego przez nią kierunku. 
Przedsiębiorstwa, które nie spełniły wymogów w tym terminie, nie powinny być 
wynagradzane za brak działania, a firmy, które „odrobiły zdanie domowe”, nie powinny 
zostać ukarane za dotrzymanie terminu.

Chociaż wniosek odnosi się do stosunkowo niewielkiego wycinka prawodawstwa, 
wyznaczony w nim kierunek dotyczący wdrożenia przyjętego prawodawstwa w zakresie 
środowiska budzi poważne wątpliwości. Prawodawstwo powinno gwarantować branży 
pewność co do równych reguł gry oraz co do przestrzegania przepisów przez wszystkie 
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podmioty, a w tym wniosku zasada ta została naruszona. 

Ochrona zdrowia i środowisko naturalne

Limity emisji ustanowione w dyrektywie w odniesieniu do etapu III B są w przypadku pyłu 
zawieszonego o ok. 90%, a w przypadku tlenków azotu o ok. 30% niższe niż w ramach etapu 
III A. Komisja szacuje w swojej ocenie skutków, iż gdyby elastyczność została zwiększona z 
20% do 50%, przy założeniu że wszyscy producenci wyczerpią w całości odsetek dostępny w 
ramach „formuły elastycznej” już w pierwszym roku, emisje wzrosłyby w pierwszym roku o 
ok. 0,3%.

Szacunki te nie uwzględniają jednak długotrwałych skutków tej decyzji. Długość życia 
maszyn, o których tu mowa, jest stosunkowo znaczna: w przypadku maszyn budowlanych 
wynosi ok. 16 lat lub 10 000 godzin1, a w przypadku lokomotyw jeszcze więcej. A zatem 
szkodliwe skutki rozszerzenia „formuły elastycznej” będą trwały nawet przez dziesięciolecia.

Warto zauważyć, że wiele państw członkowskich napotyka trudności z przestrzeganiem 
dyrektyw ustanawiających standardy jakości powietrza, a mianowicie dyrektywy w sprawie 
jakości powietrza oraz dyrektywy w sprawie krajowych poziomów emisji. Przykładowo 
według przewidywań IIASA opracowanych na potrzeby sprawozdania w sprawie krajowych 
poziomów emisji udział maszyn samojezdnych nieporuszających się po drogach w ogólnej 
emisji tlenków azotu może wzrosnąć do 20% w 2020 r. Przeciwdziałanie emisjom u źródła 
ma ogromne znaczenie dla osiągnięcia standardów jakości powietrza, a zatem złagodzenie 
wymogów w odniesieniu do jednego z głównych źródeł emisji nie może być traktowane 
pobłażliwie.

Ponadto ogólne szacunki nie uwzględniają lokalnych skutków omawianych emisji. Bardzo 
często maszyny samojezdne nieporuszające się po drogach funkcjonują w środowisku 
miejskim lub półmiejskim, w pobliżu robotników. Badania wskazują, że zmniejszając tego 
rodzaju szkodliwe emisje, można uzyskać znaczne oszczędności w ramach kosztów opieki 
zdrowotnej, i należy to wziąć pod uwagę przy obliczaniu finansowych skutków 
proponowanych tu środków.

Wyliczając możliwe oszczędności wynikające z rozszerzenia „formuły elastycznej” Komisja 
przeoczyła złożone interakcje między ochroną zdrowia, środowiskiem i surowszymi 
standardami emisji. Podczas gdy branża może czerpać materialne korzyści, społeczeństwo 
jako całość ponosi faktycznie koszty zewnętrzne.

W tym kontekście wymowny jest przypadek budownictwa: codziennie setki tysięcy 
robotników w UE jest narażonych na emisje na placach budowy. Interesujące byłoby badanie 
na temat skutków dla ich zdrowia oraz dla naszych systemów opieki zdrowotnej. 

Szacunki ekonomiczne

Kryzys gospodarczy jest faktem, ale widać już oznaki wychodzenia z niego. Kiedy wyniki 
sprzedaży zwiększą się, przesłanki wniosku Komisji stracą rację bytu. Chociaż prawdą jest, że 

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=5017
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w przypadku niektórych większych producentów, których dane są bardziej dostępne, sprzedaż 
wydaje się niższa w porównaniu z latami boomu dla tej branży, obecne wartości sprzedaży 
nie są aż tak niskie, jeżeli porównać je z danymi z lat poprzedzających ten boom. Ogólnie 
rzecz biorąc, ze względu na to, że prawodawstwo i wartości graniczne kolejnego etapu III B 
obowiązywały od 2004 r., po czym nastąpił kilkuletni okres tłustych lat dla branży, 
stwierdzenia o braku środków tracą uzasadnienie.

Warto zaznaczyć, że Komisja nie może przedstawić żadnych szacunków dotyczących tego, 
jaka część branży ma trudności ze spełnieniem wymogów.

Jeśli spojrzeć na tę kwestię szerzej, istnieją również przedsiębiorstwa, które stracą na 
rozszerzeniu „formuły elastycznej”, co także powinno zostać wzięte pod uwagę: w Europie 
jest wiele dużych i mniejszych przedsiębiorstw produkujących układy dodatkowego 
oczyszczania i filtry cząsteczkowe. Dla tych firm prawodawstwo ustanawiające surowsze 
standardy emisji może być tylko korzystne. 

Sprawozdawczyni pragnie również poddać w wątpliwość stwierdzenie Komisji, jakoby 
producenci stawali się mniej konkurencyjni, ponieważ muszą przestrzegać surowszego 
prawodawstwa w zakresie środowiska. Innowacje przyjazne środowisku oraz technologie 
niskoemisyjne mogą się zrodzić wyłącznie przy wsparciu sprzyjających im ram 
prawodawczych. Aby osiągnąć cele UE2020 oraz aby budować społeczeństwo 
wykorzystujące technologie niskoemisyjne, należy kroczyć naprzód, a nie cofać się.

Jednak ponieważ sytuacja może okazać szczególnie trudna dla małych i średnich 
producentów, dla których koszty przestrzegania przepisów są stosunkowo wysokie, 
sprawozdawczyni proponuje rozszerzenie „formuły elastycznej” obejmujące tylko MŚP, tj. 
zwiększenie określonych liczb podanych w tabeli w punkcie 1.2.2 załącznika XIII zgodnie z 
propozycją Komisji.

To umożliwi MŚP zredukowanie najwyższych kosztów badań i rozwoju oraz innych kosztów 
ponownego projektowania urządzeń, pozwalając im na rozłożenie tych kosztów w czasie.

Co do lokomotyw sprawozdawczyni uznaje trudności sektora z przestrzeganiem wymogów, 
gdyż tylko bardzo ograniczona liczba producentów oferuje lokomotywy spełniające wymogi 
etapu III B, a umieszczenie nowych większych objętościowo silników spełniających wymogi 
etapu III B w korpusach starszych lokomotyw jest bardzo trudne. Jednak w związku z tym, że 
rynek jest stosunkowo niewielki, a rozwiązania spełniające wymogi etapu III B już istnieją 
oraz ponieważ celem „formuły elastycznej” jest przyznanie ograniczonej możliwości 
wykorzystywania silników z poprzedniego etapu, sprawozdawczyni sugeruje utrzymanie 
liczby lokomotyw w ramach „formuły elastycznej” na poziomie 20, jak zaproponowała 
Komisja.

Oprócz tego ponieważ postępy w szukaniu rozwiązań spełniających wymogi etapu III B w 
odniesieniu do lokomotyw wydają się wyjątkowo powolne, sprawozdawczyni uważa, że 
Komisja powinna zwrócić szczególną uwagę na ten sektor i zdawać Parlamentowi 
Europejskiemu sprawę z osiągniętych wyników. 

Ponadto skoro przygotowuje się zmianę dyrektywy 97/68/WE, sprawozdawczyni sugeruje 



PR\853247PL.doc 19/19 PE454.694v02-00

PL

Komisji przyjęcie perspektywicznego podejścia do ewentualnych nowych etapów w 
odniesieniu do lokomotyw oraz podjęcie wspólnych wysiłków w celu zharmonizowania 
wymogów z odpowiadającymi im wymogami istniejącymi w prawodawstwie Stanów 
Zjednoczonych.


