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Symbols for procedures

* Consultation procedure
*** Consent procedure

***I Ordinary legislative procedure (first reading)
***II Ordinary legislative procedure (second reading)

***III Ordinary legislative procedure (third reading)

(The type of procedure depends on the legal basis proposed by the draft act.)

Amendments to a draft act

In amendments by Parliament, amendments to draft acts are highlighted in 
bold italics. Highlighting in normal italics is an indication for the relevant 
departments showing parts of the draft act which may require correction 
when the final text is prepared – for instance, obvious errors or omissions in 
a language version. Suggested corrections of this kind are subject to the 
agreement of the departments concerned.

The heading for any amendment to an existing act that the draft act seeks to 
amend includes a third line identifying the existing act and a fourth line 
identifying the provision in that act that Parliament wishes to amend.
Passages in an existing act that Parliament wishes to amend, but that the draft 
act has left unchanged, are highlighted in bold. Any deletions that Parliament 
wishes to make in such passages are indicated thus: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
97/68/ES, pokiaľ ide o ustanovenia pre motory uvádzané na trh podľa pružného 
systému
(KOM(2010)0362 – C7-0171/2010 – 2010/0195(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0362),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v 
súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0171/2010),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 27.
decembra 20101,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0000/2010),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. schvaľuje vyhlásenie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Komisia v súčasnosti pripravuje 
revíziu smernice 97/68/ES, čo znamená, 
že v priebehu 12 mesiacov možno 
očakávať komplexnejšiu revíziu tejto 
smernice. Pri revízii smernice 97/68/ES 

                                               
1 Ú. v. EÚ ... ./Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku
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prostredníctvom tejto smernice by sa mali 
vyriešiť problémy komplexnejším 
spôsobom s cieľom zabrániť prijatiu 
potenciálne nevyhovujúcich čiastkových 
právnych predpisov. Bolo by vhodné, keby 
Komisia predložila plánovanú komplexnú 
revíziu čo najskôr.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia predložila svoj návrh KOM(2010)362 týkajúci sa zmien a doplnení smernice 
97/68/ES relatívne neskoro, keďže opatrenia, ktoré chce Komisia zmeniť, nadobúdajú 
účinnosť už od 1. januára 2011. Pretože existuje riziko, že návrhom Komisie sa predovšetkým 
vytvorí neželaný precedens oslabenia environmentálnych právnych predpisov a dohodnutých 
noriem, a keďže sa už pripravuje revízia celej smernice 97/68/ES, problémy by sa mali riešiť 
a je možné riešiť komplexnejším spôsobom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 1b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1b) Špecifické normy emisií pre 
železničnú dopravu by sa pri revízii 
smernice 97/68/ES mali harmonizovať so 
severoamerickými normami EPA, aby sa 
zabezpečila dostupnosť cenovo 
prístupných motorov spĺňajúcich 
stanovené limitné hodnoty emisií.

Or. en

Odôvodnenie

Trh veľkých železničných trakčných motorov v Európe je relatívne malý v porovnaní s 
hromadne vyrábanými automobilovými motormi, ktoré sa bežne používajú pri necestných 
pojazdných strojoch (NRMM) mimo železníc. Na väčšine trhov, ktoré stanovujú normy, sa 
tieto harmonizovali so severoamerickými normami EPA. Nanešťastie nedošlo k harmonizácii 
limitov v rámci EPA a etapy III B pre NRMM, čo znamená, že výrobcovia majú len slabú 
motiváciu vyvíjať motory práve pre oveľa menší európsky trh. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Prechod do etapy III B zahŕňa postupnú 
zmenu v technológii, čo si bude vyžadovať 
značné vykonávacie náklady na zmenu 
konštrukcie motorov a na vývoj 
pokrokových technických riešení. Prechod 
prichádza v čase, keď výrobné odvetvie 
čelí vážnym ekonomickým problémom.

(2) Prechod do etapy III B zahŕňa postupnú 
zmenu v technológii, čo si bude vyžadovať 
značné vykonávacie náklady na zmenu 
konštrukcie motorov a na vývoj 
pokrokových technických riešení. Tieto 
náklady môžu len ťažko znášať malí a 
strední výrobcovia, ktorých náklady na 
zabezpečenie zhody sú úmerne vyššie. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Počas prechodu z etapy III A do etapy 
III B percentuálny podiel počtu motorov 
používaných na iné použitie ako na pohon 
koľajových vozidiel a lokomotív 
uvádzaných na trh podľa pružného 
systému by mal vzrásť z 20 % na 50 % 
ročného predaja zariadení s motormi v 
uvedenej kategórii realizovaného 
výrobcom zariadení. Maximálny počet 
motorov, ktoré môžu byť uvedené na trh 
podľa pružného systému by sa mal
zodpovedajúcim spôsobom upraviť.

(5) Počas prechodu z etapy III A do etapy 
III B by maximálny počet motorov, ktoré 
môžu byť uvedené na trh podľa pružného 
systému, nemal prevýšiť hodnoty 
obsiahnuté v tabuľke v bode 1.2.2. prílohy 
XIII.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Pravidlá uplatniteľné na pružný systém 
by sa mali upraviť tak, aby sa uplatňovanie 
uvedeného systému rozšírilo na motory 
určené na pohon koľajových vozidiel
a lokomotív.

(6) Pravidlá uplatniteľné na pružný systém 
by sa mali upraviť tak, aby sa uplatňovanie 
uvedeného systému rozšírilo prísne 
obmedzeným spôsobom na motory určené 
na pohon lokomotív.

Or. en

Odôvodnenie

Koľajové vozidlá spĺňajúce požiadavky etapy III B už existujú, a tiež riešenia týkajúce sa 
motorov. Koľajové vozidlá si väčšinou „prepožičiavajú“ motory z vysokovýkonných vozidiel, 
pre ktoré existujú riešenia spĺňajúce požiadavky etapy IIIB. Koľajové vozidlá by sa preto mali 
vypustiť z pružného systému, ako je stanovené v smernici 2004/26/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6a) Pracujúci na stavbách sú stále 
vystavení emisiám zo stavebných strojov, a 
preto si zaslúžia najlepšiu možnú 
ochranu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Opatrenia uvedené v tejto smernici 
odrážajú dočasné ťažkosti, ktorým čelí 
výrobné odvetvie.

(7) Opatrenia uvedené v tejto smernici 
odrážajú dočasné ťažkosti, ktorým čelí 
výrobné odvetvie.
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Preto by sa mali obmedziť na prechod z 
etapy III A do etapy III B a ich platnosť by 
sa mala skončiť najneskôr 31. decembra 
2013.

Preto by sa mali obmedziť na prechod z 
etapy III A do etapy III B.

Or. en

Odôvodnenie

Zavádzanie etapy III B je usporiadané podľa výkonových tried motorov a dátumy týkajúce sa 
zavedenia etapy IV sú už stanovené v smernici (počínajúc od roku 2014), ďalšia hranica 
určená kalendárnym rokom je nepotrebná a vytvára neistotu, pokiaľ ide o spôsob, akým by sa 
pružnosť mala vypočítať v zostávajúcom období. Vypustenie ďalšieho termínu umožňuje, aby 
jednotlivé spoločnosti využívali rozšírenie systému pružnosti podľa konkrétnej situácie 
spoločnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod -1 (nový)
Smernica 97/68/ES
Článok 2 – zarážka - 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1. V článku 2 sa pred prvú zarážku 
vkladá nová zarážka tohto znenia:
– stavebné odvetvie znamená činnosť na 
mieste súvisiacu s výstavbou bytových, 
priemyselných, verejných a kancelárskych 
stavieb, inžinierskych a infraštruktúrnych 
stavieb, ako aj prípravu stavenísk a 
demolačné práce,

Or. en

Odôvodnenie

Toto vymedzenie je potrebné na vylúčenie stavebného odvetvia zo systému pružnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Smernica 97/68/ES
Článok 4 – odsek 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„6. Vznetové motory na iné použitie ako na 
pohon plavidiel vnútrozemskej vodnej 
dopravy sa môžu uvádzať na trh podľa 
pružného systému v súlade s postupom 
uvedeným v prílohe XIII popri odsekoch 1 
až 5.“

„6. Vznetové motory na iné použitie ako na 
pohon koľajových vozidiel a plavidiel 
vnútrozemskej vodnej dopravy a v 
stavebnom odvetví sa môžu uvádzať na trh 
podľa pružného systému v súlade s 
postupom uvedeným v prílohe XIII popri 
odsekoch 1 až 5.“

Or. en

Odôvodnenie

Koľajové vozidlá a stavebné zariadenia spĺňajúce požiadavky etapy III B už existujú, a tiež 
riešenia týkajúce sa motorov. Koľajové vozidlá si väčšinou „prepožičiavajú“ motory z 
vysokovýkonných vozidiel, pre ktoré existujú riešenia v súlade s etapou III B. Väčšina 
stavebných zariadení na trhu už spĺňa požiadavky etapy III B.  Preto by sa obe skupiny 
motorov mali vypustiť z pružného systému, ako je stanovené v smernici 2004/26/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2 – písmeno a
Smernica 97/68/ES
Článok 10 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„7. Členské štáty povolia uvedenie 
motorov na trh, ako je stanovené v oddiele 
1 prílohy I podľa odseku A bodov i), ii) iv) 
a v) podľa pružného systému v súlade 
s ustanoveniami v prílohe XIII.“

„7. Členské štáty povolia uvedenie 
motorov na trh, okrem motorov 
používaných v stavebnom odvetví, ako je 
stanovené v oddiele 1 prílohy I podľa 
odseku A bodov i), ii) a v) podľa pružného 
systému v súlade s ustanoveniami v prílohe 
XIII.“

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2 – písmeno b
Smernica 97/68/ES
Článok 10 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„8. Pružný systém v súlade s 
ustanoveniami oddielu 1.2 prílohy XIII sa 
uplatňuje len na prechod z etapy III A do 
etapy III B a jeho platnosť sa skončí 
31. decembra 2013.“

„8. Pružný systém v súlade s 
ustanoveniami oddielu 1.2 prílohy XIII sa 
uplatňuje len na prechod z etapy III A do 
etapy III B.“

Or. en

Odôvodnenie

Zavádzanie etapy III B je usporiadané podľa výkonových tried motorov a dátumy týkajúce sa 
zavedenia etapy IV sú už stanovené v smernici (počínajúc od roku 2014), ďalšia hranica 
určená kalendárnym rokom je nepotrebná a vytvára neistotu, pokiaľ ide o spôsob, akým by sa 
pružnosť mala vypočítať v zostávajúcom období. Vypustenie ďalšieho termínu umožňuje, aby 
jednotlivé spoločnosti využívali rozšírenie systému pružnosti podľa konkrétnej situácie 
spoločnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha
Smernica 97/68/ES
Príloha XIII – bod 1.2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Počas obdobia prechodu z etapy III A do 
etapy III B, s výnimkou motorov určených 
na pohon koľajových vozidiel a lokomotív, 
OEM, ktorý si želá používať pružný 
systém, musí požiadať ktorýkoľvek 
schvaľovací orgán o povolenie kúpiť od 
svojich dodávateľov motorov množstvo 
motorov opísané v oddieloch 1.2.1 a 1.2.2, 
ktoré nespĺňajú súčasné hodnoty emisných 
limitov, ale sú schválené pre najbližšiu 
predchádzajúcu etapu emisných limitov.

Počas obdobia prechodu z etapy III A do 
etapy III B, s výnimkou motorov určených 
na pohon koľajových vozidiel a lokomotív, 
OEM, ktorý si želá používať pružný 
systém, musí požiadať ktorýkoľvek 
schvaľovací orgán o povolenie kúpiť od 
svojich dodávateľov motorov množstvo 
motorov opísané v oddiele 1.2.2, ktoré 
nespĺňajú súčasné hodnoty emisných 
limitov, ale sú schválené pre najbližšiu 
predchádzajúcu etapu emisných limitov.
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Or. en

Odôvodnenie

Toto mimoriadne opatrenie rozširujúce systém pružnosti by sa malo prísne obmedzovať na 
sektor malých a stredných podnikov, ktoré môžu mať problémy pri plnení požiadaviek v 
dôsledku relatívne vyšších nákladov na ich plnenie, problémy pri dodržiavaní nových noriem 
v etape III B.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha
Smernica 97/68/ES
Príloha XIII – bod 1.2.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1.2.1. Počet motorov uvedených na trh 
podľa pružného systému nesmie v žiadnej 
kategórii motorov presiahnuť 50 % 
ročného predaja zariadení s motormi v 
uvedenej kategórii motorov realizovaného 
OEM (vypočítaného ako priemer predaja 
za posledných 5 rokov na trhu EÚ). Ak 
OEM predával v EÚ zariadenia počas 
obdobia kratšieho ako 5 rokov, priemer sa 
vypočíta na základe obdobia, počas 
ktorého OEM predával zariadenia v EÚ.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Toto mimoriadne opatrenie rozširujúce pružný systém by sa malo prísne obmedzovať na 
sektor malých a stredných podnikov, ktoré môžu mať problémy pri plnení požiadaviek v 
dôsledku relatívne vyšších nákladov na ich plnenie. Je preto vhodné vypustiť odsek 1 a 
zachovať odsek 1.2.2, ktorý je priamo navrhnutý pre MSP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha
Smernica 97/68/ES
Príloha XIII – bod 1.2.2 – uvádzacia veta
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1.2.2. Ako nepovinná alternatíva k oddielu
1.2.1 môže OEM požiadať o povolenie 
pre svojich dodávateľov motorov s cieľom 
uviesť na trh pevne stanovený počet 
motorov podľa pružného systému. Počet 
motorov v každej kategórii motorov 
nesmie prekročiť nasledujúce hodnoty:

1.2.2. Alternatívne k oddielu 1.1.1 môže 
OEM požiadať o povolenie pre svojich 
dodávateľov motorov s cieľom uviesť na 
trh pevne stanovený počet motorov podľa 
pružného systému. Počet motorov v každej 
kategórii motorov nesmie prekročiť 
nasledujúce hodnoty:

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha
Smernica 1997/68/ES
Príloha XIII – bod 1.3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pokiaľ ide o motory určené na pohon 
koľajových vozidiel, pružný systém 
vymedzený v oddiele 1.1.1 sa uplatňuje od 
obdobia prechodu medzi etapou III A 
a etapou III B.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Koľajové vozidlá spĺňajúce požiadavky etapy III B už existujú, a tiež riešenia týkajúce sa 
motorov. Koľajové vozidlá si väčšinou „prepožičiavajú“ motory z vysokovýkonných vozidiel, 
pre ktoré existujú riešenia v súlade s etapou IIIB. Koľajové vozidlá by sa preto mali vypustiť z 
pružného systému, ako je stanovené v smernici 2004/26/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha
Smernica 97/68/ES
Príloha XIII – bod 1.4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1.4 Pokiaľ ide o motory určené na pohon 
lokomotív, počas obdobia prechodu medzi 
etapou III A a etapou III B môže OEM 
požiadať o povolenie pre svojich 
dodávateľov motorov s cieľom uviesť na 
trh maximálne 12 motorov určených na 
pohon lokomotív podľa pružného systému.

1.4 Pokiaľ ide o motory určené na pohon 
lokomotív, počas obdobia prechodu medzi 
etapou III A a etapou III B môže OEM 
požiadať o povolenie pre svojich 
dodávateľov motorov s cieľom uviesť na 
trh maximálne 20 motorov určených na 
pohon nákladných a posuvných lokomotív 
podľa pružného systému, z ktorých všetky 
sú navrhnuté tak, aby sa mohli 
prevádzkovať v železničnej sieti 
Spojeného kráľovstva.

Or. en

Odôvodnenie

Nedostupnosť lokomotív využívaných najmä na posun a nákladnú dopravu by mohla mať 
nepriaznivý vplyv na železničnú dopravu na trhoch pre úzke cieľové skupiny.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Maximálne výfukové emisie oxidu uhoľnatého (CO), uhľovodíkov (HC), oxidov dusíka 
(NOx) a pevných častíc (PM) z dieselových motorov necestných pojazdných strojov sú 
upravené v smernici 97/68/ES. Revíziou smernice z roku 2004 (2004/26/ES) sa zaviedli 
súčasné limity na výfukové emisie etapy III A a stanovili termíny a limitné hodnoty pre 
ďalšiu etapu III B. Uplatňovanie týchto prísnejších limitov sa začne progresívne od januára 
2011 v závislosti od kategórie výkonu. K strojom, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, patria 
rôzne pozemné stroje určené napr. pre stavebníctvo, lesníctvo a poľnohospodárstvo. Smernica 
sa uplatňuje aj na lokomotívy, koľajové vozidlá a plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy.

Smernica sa vzťahuje na veľa rôznych výrobcov strojov (podľa odhadu na 1500 spoločností), 
z ktorých mnohé nevyrábajú motory používané v týchto strojoch. Motory vyrába len niekoľko 
veľkých spoločností.

Smernica z roku 2004 zaviedla aj takzvaný pružný systém, ktorým sa výrobcom umožňuje 
ľahší prechod medzi rôznymi etapami. Pružný systém umožňuje výrobcom uvádzať medzi 
dvoma za sebou nasledujúcimi etapami limitných hodnôt emisií výfukových plynov na trh 
obmedzený počet strojov, ktoré sú vybavené motormi, ktoré ešte vyhovujú limitom emisií 
výfukových plynov predchádzajúcej etapy. Obmedzenie sa stanovuje buď ako 20 % strojov z 
celkového ročného predaja výrobcu, ktorý sa vypočíta ako päťročný priemer celkového 
predaja výrobcu, alebo ako pevne stanovený počet strojov. Možnosť pevne stanoveného počtu 
je určená pre menších výrobcov. Pružný systém sa vzťahuje na výrobcov 
poľnohospodárskych, lesných a stavebných strojov, ale lokomotívy, koľajové vozidlá a 
plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy nie sú začlenené do systému.

Smernica o NRMM je dôležitou súčasťou environmentálnych právnych predpisov Únie a je 
veľkým prínosom najmä k znižovaniu emisií určitého druhu. Pokiaľ ide o pevné častice v 
tomto odvetví, hlavné látky znečisťujúce ovzdušie sú pevné častice a emisie NOx. 
Odhadovaný podiel pevných častíc z NRMM v EÚ-27 predstavuje 7 % (v porovnaní s 13 % v 
cestnej doprave) a na celkových emisiách NOx v EÚ-27 sa odvetvie NRMM podieľa 16 % (v 
porovnaní s 42 % v cestnej doprave). 

Návrh Komisie

Cieľom tohto návrhu Komisie je rozšíriť pružný systém. 

Po prvé, Komisia navrhuje zvýšiť percentuálny podiel zo súčasných 20 % na 50 %. Pevne 
stanovené počty sa tiež primerane upravujú. 

Po druhé, Komisia navrhuje zaradiť motory používané na pohon koľajových vozidiel 
a lokomotív do pružného systému. V prípade lokomotív navrhuje Komisia umožniť pružný 
systém pre 12 lokomotív v dôsledku ich relatívne malého počtu na trhu. V prípade koľajových 
vozidiel sa navrhuje pružnosť na úrovni 20 %.

Platnosť týchto opatrení, ktorými sa rozširuje pružný systém, sa skončí 31. decembra 2013.
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Komisia odôvodňuje návrh najmä hospodárskou krízou. Väčšina odvetvia EÚ vyrábajúceho 
necestné pojazdné stroje je od jesene 2008 postihnutá krízou, prudký pokles predaja 
zaznamenalo najmä odvetvie stavebníctva a poľnohospodárstva. Komisia poukazuje na to, že 
náklady na zhodu potrebné na dosiahnutie požiadaviek v novej etape III B sú príliš vysoké pre 
priemysel postihnutý krízou. 

Komisia ďalej uvádza, že rozšírenie pružného systému oprávňuje nedostatok technických 
riešení v oblasti motorov spĺňajúcich požiadavky etapy III B, pretože výrobcovia nemôžu 
začať so zmenou konštrukcie stroja predtým, než budú mať motor, ktorý spĺňa požiadavky. 
Komisia to považuje za hlavný dôvod, pre ktorý majú výrobcovia lokomotív problémy splniť 
požiadavky.

Komisia predkladá tento návrh veľmi neskoro, pretože prvá etapa nových emisných limitov sa 
uplatňuje od januára 2011. 

Keďže Komisia pripravuje aj revíziu celej smernice 97/68/ES, spravodajkyňa navrhuje začať 
túto revíziu a neprijímať potenciálne nevyhovujúce čiastkové právne predpisy.

Návrh spravodajkyne

Spravodajkyňa sa zaoberá viacerými problémami, ktoré sa spájajú s návrhom Komisie.  
Najväčší problém je zásadným problémom, pretože existuje vážne riziko, že návrhom sa 
vytvorí precedens oslabovania environmentálnych právnych predpisov na základe 
všeobecných hospodárskych otázok. 

Keby sa prijal tento návrh, poruší sa aj zásada, podľa ktorej sa stimuluje plnenie požiadaviek 
a odmeňujú prví v rade. Smernica nadobudla účinnosť v roku 2004, čím sa odvetviu poskytol 
značný čas na postup smerom, ktorý je v nej naznačený. Spoločnosti, ktoré nesplnili 
požiadavky v uvedenom čase, by nemali byť odmeňované za svoju nečinnosť, rovnako by 
nemali by trestané spoločnosti za to, že urobili načas to, čo sa požadovalo.

Napriek relatívne obmedzenému návrhu je smer, ktorý sa stanovuje v oblasti vykonávania 
dohodnutých právnych predpisov, vo veľkej miere sporný. Právne predpisy by mali 
poskytovať odvetviu istotu rovnakých podmienok a tiež istotu, že všetky subjekty budú 
dodržiavať pravidlá, a tento návrh túto zásadu porušuje. 

Zdravie a životné prostredie

Emisné limity stanovené v smernici pre pevné častice sú o približne 90 % nižšie a pre NOx o 
približne 30 % nižšie v etape III B než v etape III A. Komisia vo svojom posudzovaní vplyvu 
odhaduje, že za predpokladu, že všetci výrobcovia využijú systém pružnosti v plnom rozsahu 
v prvom roku, emisie vzrastú v prvom roku o približne 0,3 %, ak sa pružnosť rozšíri z 20 % 
na 50 %.

Pri tomto odhade sa však zanedbáva dlhodobý vplyv rozhodnutia. Životnosť týchto strojov je 
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relatívne dlhá: v prípade stavebných strojov je to približne 16 rokov alebo 10 000 hodín1 a pri 
lokomotívach dokonca viac. Preto môže škodlivý vplyv rozšírenia systému pružnosti 
pokračovať aj niekoľko desaťročí.

Je potrebné uviesť, že väčšina členských štátov má problémy s plnením požiadaviek smerníc 
stanovujúcich normy kvality ovzdušia, najmä smerníc týkajúcich sa kvality ovzdušia a 
národných emisných stropov. Napríklad IIASA odhaduje v súvislosti so správou o národných 
emisných stropoch, že podiel NOx emisií vozidiel NRMM môže vzrásť do roku 2020 až o 20 
%. Vyrovnávanie sa s emisiami pri zdroji je veľmi dôležité z hľadiska dosahovania noriem 
kvality ovzdušia a uvoľňovanie požiadaviek pre jeden z najdôležitejších zdrojov emisií nie je 
možné brať na ľahkú váhu.

Navyše celkový odhad nezohľadňuje miestny vplyv príslušných emisií. Vozidlá NRMM sa 
veľmi často prevádzkujú v mestskom alebo polomestskom prostredí, v blízkosti pracovníkov. 
Štúdie poukazujú na značné úspory zdravotných nákladov pri znížení týchto škodlivých 
emisií, a to je potrebné zohľadniť pri výpočte nákladov na opatrenia podobné tým, ktoré sa tu 
navrhujú.

Pri výpočte možných úspor z rozšírenia systému pružnosti Komisia prehliada zložitú 
previazanosť medzi zdravím, životným prostredím a prísnejšími emisnými normami. Keď 
priemysel dosahuje hospodárske zisky, vonkajšie náklady v skutočnosti znáša celá 
spoločnosť.

V tejto súvislosti je ilustratívnym príkladom stavebné odvetvie: každý deň sú v EÚ vystavené 
emisiám na staveniskách stovky tisíc robotníkov. Zaujímavé by bolo mať k dispozícii štúdiu o 
vplyve na ich zdravie a naše zdravotné systémy. 

Ekonomické odhady

Hospodárska kríza je skutočnosťou, existujú však signály oživenia. S rastom predaja sa 
zmenšuje význam dôvodov súvisiacich s návrhom Komisie. V prípade niektorých veľkých 
výrobcov, ktorých údaje sú dostupnejšie, sa zdá, že ich predaj je nižší v porovnaní s rokmi, 
ktoré znamenali rozmach pre toto odvetvie, objem ich súčasného predaja však nie je oveľa 
nižší v porovnaní s rokmi pred hospodárskym rozmachom. Sumárne možno povedať, že 
tvrdenie o nedostatku zdrojov pre rozvoj stráca oporu, keďže právne predpisy a limitné 
hodnoty pre novú etapu III B sú platné od roku 2004 a po ňom nasledovalo niekoľko dosť 
silných rokov z pohľadu priemyslu.

Je vhodné poznamenať, že Komisia nie je schopná odhadnúť podiel podnikov odvetvia, ktoré 
majú problémy s plnením požiadaviek.

Pri trochu širšom pohľade možno poukázať na to, že existujú spoločnosti, ktoré z rozšírenia 
pružného systému strácajú, a to by sa malo vziať do úvahy. V Európe existuje veľa veľkých a 
menších spoločností, ktoré vyrábajú systémy pre redukciu NOx a pevných častíc a filtre 
pevných častíc. Pre tieto spoločnosti sú právne predpisy stanovujúce prísnejšie normy emisií 
výhodné. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=5017.
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Spravodajkyňa by chcela oponovať myšlienke Komisie, podľa ktorej výrobcovia prestanú byť 
konkurencieschopní, keby mali dodržiavať prísnejšie environmentálne právne predpisy. 
Environmentálne inovácie a technológie v oblasti nízkych emisií sa môžu začať objavovať len 
za podpory legislatívneho rámca. V záujme dosiahnutia cieľov v rámci EÚ 2020 a pokroku v 
prospech nízkouhlíkovej spoločnosti je potrebné prijať opatrenia, ktorými sa prekročí táto 
čiara, nie kroky späť.

Keďže však situácia malých a stredných výrobcov, ktorých náklady na zhodu sú relatívne 
vyššie, môže byť zvlášť ťažká, spravodajkyňa navrhuje rozšíriť pružný systém zvlášť pre 
MSP, t. j. zvýšiť pevne stanovený počet uvedený v tabuľke v článku 1.2.2. prílohy XIII, ako 
je navrhnutý Komisiou.

Umožní to znížiť vypätie MSP v oblasti výskumu a vývoja a ďalších nákladov na zmenu 
konštrukcie strojov a vynaložiť tieto náklady počas dlhšieho obdobia.

Spravodajkyňa uznáva, že odvetvie výroby lokomotív má problémy s plnením požiadaviek, 
pretože len veľmi obmedzený počet výrobcov ponúka lokomotívy spĺňajúce požiadavky etapy 
III B a vznikajú vážne ťažkosti v súvislosti so zabudovaním nových, objemnejších motorov 
do starších lokomotív. Spravodajkyňa však navrhuje, aby sa dodržal počet lokomotív 
zavedený do pružného systému vo výške 20 kusov, ako navrhuje Komisia, keďže trh je veľmi 
obmedzený, existujú riešenia spĺňajúce požiadavky etapy III B a zmyslom systému pružnosti 
je len v obmedzenej miere umožniť využívanie motorov z predchádzajúcej etapy. 

Spravodajkyňa sa ďalej domnieva, že Komisia by mala venovať zvláštnu pozornosť tomuto 
odvetviu a poskytovať Európskemu parlamentu správy o situácii, pretože pokrok pri vývoji 
riešení spĺňajúcich požiadavky etapy III B sa v oblasti lokomotív javí ako zvlášť pomalý. 

Ďalej spravodajkyňa navrhuje, keďže sa blíži revízia smernice 97/68/ES, aby Komisia zaujala 
perspektívny pohľad na prípadné nové etapy navrhnuté pre lokomotívy a svoje úsilie zamerala 
na zosúladenie požiadaviek s príslušnými právnymi predpismi Spojených štátov.


