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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 97/68/ES 
glede določb za motorje, dane na trg v okviru sistema prožnosti
(KOM(2010)0362 – C7-0171/2010 – 2010/0195(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(2010)0362),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s 
katerima je Komisija predložila predlog Parlamentu (C7–0171/2010),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 27. decembra 
20101,

– ob upoštevanju členov 55 in 37 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varno hrano ter mnenja 
Odbora za promet in turizem (A7-0000/2010),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. odobri svojo izjavo, priloženo tej resoluciji;

3. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Trenutno je v pripravi revizija 
Direktive 97/68/ES, kar pomeni, da je v 
roku dvanajstih mesecev mogoče 
pričakovati celovitejši pregled te direktive. 

                                               
1 UL C ... /še ni bilo objavljeno v Uradnem listu.
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V reviziji Direktive 97/68/ES s to direktivo 
bi bilo treba vprašanja obravnavati širše, 
da bi preprečili sprejetje potencialno 
škodljive razdrobljene zakonodaje. Dobro 
bi bilo, če bi Komisija čim prej predlagala 
načrtovano celovito revizijo;

Or. en

Obrazložitev

Komisija je razmeroma pozno predstavila svoj predlog KOM(2010)362 o spremembi 
Direktive 97/68/ES, saj ukrepi, ki jih želi spremeniti, začnejo veljati že 1. januarja 2011. Ker 
predlog Komisije, kar je nepomembneje, lahko postavi nezaželen zgled za slabitev okoljske 
zakonodaje in dogovorjenih standardov, revizija celotne Direktive 97/68/ES pa je že v 
pripravi, bi bilo treba in je mogoče zadevo obravnavati bolj celovito.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) Posebne standarde za emisije vlakov 
je treba v reviziji Direktive 97/68/ES 
uskladiti s standardi severnoameriške 
agencije za zaščito okolja (EPA), da bi 
zagotovili razpoložljivost cenovno 
dostopnih motorjev, ki ustrezajo 
določenim mejnim vrednostim emisij;

Or. en

Obrazložitev
Trg velikih pogonskih motorjev za vlake v Evropi je razmeroma majhen v primerjavi z 
masovno proizvodnjo motorjev za vozila, ki so pogosto uporabljeni v aplikacijah za necestno 
mobilno mehanizacijo. Večina trgov je standarde uskladila s standardi severnoameriške 
agencije za zaščito okolja (EPA). Na žalost pa standardi EPA in standardi za necestno 
mobilno mehanizacijo stopnje III B zaenkrat niso usklajeni, kar pomeni, da so spodbude za 
proizvajalce teh motorjev, da bi razvili motorje posebej za veliko manjši evropski trg, zelo 
majhne. 
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Predlog spremembe 3

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Prehod na stopnjo III B vključuje 
veliko spremembo v tehnologiji, ki zahteva 
bistvene izvedbene stroške za 
preoblikovanje motorjev in razvoj 
naprednih tehničnih rešitev. V času 
prehoda se industrija srečuje z resnimi 
gospodarskimi težavami.

(2) Prehod na stopnjo III B vključuje 
veliko spremembo v tehnologiji, ki zahteva 
bistvene izvedbene stroške za 
preoblikovanje motorjev in razvoj 
naprednih tehničnih rešitev. Mali in 
srednji proizvajalci težko krijejo te 
stroške, saj so stroški skladnosti zanje 
proporcionalno večji.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) V času prehoda s stopnje III A na 
stopnjo III B je treba odstotek števila 
motorjev, ki se ne uporabljajo za pogon 
vagonov in lokomotiv in so dani na trg v 
okviru sistema prožnosti, povečati z 20 % 
na 50 % letne prodaje opreme 
proizvajalca opreme, v katero so vgrajeni 
motorji iz navedene kategorije. Največje 
število motorjev, ki se lahko dajo na trg v 
okviru sistema prožnosti, je treba ustrezno 
prilagoditi.

(5) V času prehoda s stopnje III A na 
stopnjo III B največje število motorjev, ki 
se lahko dajo na trg v okviru sistema 
prožnosti, ne sme preseči vrednosti iz 
tabele v Prilogi XIII, točka 1.1.2.

Or. en
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Predlog spremembe 5

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Pravila, ki veljajo za sistem prožnosti, 
je treba prilagoditi, da se področje uporabe 
navedenega sistema razširi na motorje za 
pogon vagonov in lokomotiv.

(6) Pravila, ki veljajo za sistem prožnosti, 
je treba prilagoditi, da se področje uporabe 
navedenega sistema na strogo omejen 
način razširi na motorje za pogon 
lokomotiv.

Or. en

Obrazložitev

Vagoni, ki ustrezajo standardom stopnje III B, že obstajajo, prav tako tudi rešitve glede 
motorjev. Vagoni si motorje večinoma „izposojajo“ od težkih vozil, za katera že obstajajo 
rešitve stopnje III B. Zato bi bilo treba vagone izpustiti iz sistema prožnosti, kot določa 
Direktiva 2004/26/ES.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Na gradbiščih so delavci stalno 
izpostavljeni emisijam gradbene 
mehanizacije in si zato zaslužijo najboljšo 
možno zaščito.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Ukrepi iz te direktive odražajo začasno 
težavo, s katero se srečuje proizvodni 
sektor. Zato jih je treba omejiti na prehod s 

(7) Ukrepi iz te direktive odražajo začasno 
težavo, s katero se srečuje proizvodni 
sektor. Zato jih je treba omejiti na prehod s 
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stopnje III A na stopnjo III B in morajo 
prenehati veljati najpozneje 
31. decembra 2013.

stopnje III A na stopnjo III B.

Or. en

Obrazložitev

Uvedbo stopnje III B ovirajo razredi moči motorjev, datumi za uvedbo stopnje IV pa so že 
določeni v direktivi (od leta 2014 dalje). Dodatna omejitev s koledarskim letom ni potrebna in 
ustvarja negotovost glede izračuna prožnosti za preostali čas. Odprava dodatnih rokov 
posameznim podjetjem dovoljuje, da glede na razmere v podjetju izkoristijo povečano 
prožnost.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka –1 (novo)
Direktiva 97/68/ES
Člen 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. V členu 2 se pred prvo alineo vstavi 
alinea:
– sektor gradbeništva pomeni dejavnosti 
na kraju samem, povezane z gradnjo 
stanovanjskih, industrijskih, javnih in 
poslovnih stavb, z nizko gradnjo in 
infrastrukturnimi deli ter s pripravo 
gradbišč in z rušenjem,

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev je potrebna, da bi sektor gradbeništva izključili iz sistema prožnosti.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 97/68/ES
Člen 4 – odstavek 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„6. Motorji na kompresijski vžig, ki se ne 
uporabljajo za pogon plovil, ki plujejo po 
celinskih plovnih poteh, se lahko dajo na 
trg v okviru sistema prožnosti v skladu s 
postopkom iz Priloge XIII ter odstavki od 1 
do 5.“

„6. Motorji na kompresijski vžig, ki se ne 
uporabljajo za pogon vagonov in plovil, ki 
plujejo po celinskih plovnih poteh, in v 
gradbeništvu se lahko dajo na trg v okviru 
sistema prožnosti v skladu s postopkom iz 
Priloge XIII ter odstavki od 1 do 5.“

Or. en

Obrazložitev

Vagoni in gradbena oprema, ki ustrezajo standardom stopnje III B, že obstajajo, prav tako 
tudi rešitve glede motorjev. Vagoni si motorje večinoma „izposojajo“ od težkih vozil, za 
katera že obstajajo rešitve stopnje III B. Večina gradbene opreme na trgu že ustreza pogojem 
stopnje III B. Zato bi bilo treba obe skupini motorjev izpustiti iz sistema prožnosti, kot določa 
Direktiva 2004/26/ES.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1– točka 2 – točka a
Direktiva 97/68/ES
Člen 10 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„7. Države članice dovolijo dajanje na trg 
motorjev, kot so opredeljeni pod točkami 
A(i), A(ii), A(iv) in A(v) oddelka 1 Priloge 
I, v okviru sistema prožnosti v skladu z 
določbami iz Priloge XIII.“

„7. Države članice dovolijo dajanje na trg 
motorjev, razen motorjev , ki se 
uporabljajo v gradbeništvu, kot so 
opredeljeni pod točkami A(i), A(ii) in A(v) 
oddelka 1 Priloge I, v okviru sistema 
prožnosti v skladu z določbami iz Priloge 
XIII.“

Or. en
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Predlog spremembe 11

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka b
Direktiva 97/68/ES
Člen 10 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„8. Sistem prožnosti se v skladu z 
določbami oddelka 1.2 Priloge XIII 
uporablja za prehod s stopnje III A na 
stopnjo III B ter preneha veljati 
31. decembra 2013.“

„8. Sistem prožnosti se v skladu z 
določbami oddelka 1.2 Priloge XIII 
uporablja za prehod s stopnje III A na 
stopnjo III B.“

Or. en

Obrazložitev

Uvedbo stopnje IIIB ovirajo razredi moči motorjev, datumi za uvedbo stopnje IV pa so že 
določeni v direktivi (od leta 2014 dalje). Dodatna omejitev s koledarskim letom ni potrebna in 
ustvarja negotovost glede izračuna prožnosti za preostali čas. Odprava dodatnih rokov 
posameznim podjetjem dovoljuje, da glede na razmere v podjetju izkoristijo povečano 
prožnost.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 97/68/ES
Priloga XIII – točka 1.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.2 V obdobju prehoda s stopnje III A na 
stopnjo III B, z izjemo motorjev za pogon 
vagonov in lokomotiv, proizvajalec 
originalne opreme, ki želi uporabiti sistem 
prožnosti, kateri koli homologacijski organ 
zaprosi za dovoljenje, da od svojih 
dobaviteljev motorjev kupi količine 
motorjev iz oddelkov 1.2.1. in 1.2.2., ki ne 
izpolnjujejo trenutno veljavnih mejnih 
vrednosti emisij, vendar so homologirani 
glede na najbližjo predhodno stopnjo 
mejnih vrednosti emisij.

1.2 V obdobju prehoda s stopnje III A na 
stopnjo III B, z izjemo motorjev za pogon 
vagonov in lokomotiv, proizvajalec 
originalne opreme, ki želi uporabiti sistem 
prožnosti, kateri koli homologacijski organ 
zaprosi za dovoljenje, da od svojih 
dobaviteljev motorjev kupi količine 
motorjev iz oddelka 1.2.2., ki ne 
izpolnjujejo trenutno veljavnih mejnih 
vrednosti emisij, vendar so homologirani 
glede na najbližjo predhodno stopnjo 
mejnih vrednosti emisij.
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Or. en

Obrazložitev

Izredne ukrepe razširitve uporabe prožnosti je treba strogo omejiti na sektor malih in srednjih 
podjetij, ki utegnejo imeti težave, saj so stroški skladnosti zanje sorazmerno večji. 

Predlog spremembe 13

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 97/68/ES
Priloga XIII – točka 1.2.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.2.1. Število motorjev, danih na trg v 
okviru takega sistema prožnosti, v vsaki 
kategoriji motorjev ne presežejo 50 % 
letne prodaje opreme proizvajalca 
originalne opreme, v katero so vgrajeni 
motorji iz navedene kategorije motorjev 
(izračunano kot povprečje prodaje v 
zadnjih 5 letih na trgu EU). Kadar
proizvajalec originalne opreme svojo 
opremo na trgu EU trži manj kot 5 let, se 
povprečje izračuna za obdobje, v katerem 
proizvajalec originalne opreme trži svojo 
opremo v EU.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Izredne ukrepe razširitve uporabe prožnosti je treba strogo omejiti na sektor malih in srednjih 
podjetij, ki utegnejo imeti težave, saj so stroški skladnosti zanje sorazmerno večji. Zato je 
bolje izbrisati odstavek 1 in ohraniti odstavek 1.2.2., ki je namenjen izključno malim in 
srednjim podjetjem.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 97/68/ES
Priloga XIII – točka 1.2.2 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.2.2. Alternativna možnost za oddelek 
1.2.1. je, da proizvajalec originalne opreme 
zaprosi za dovoljenje, da lahko njegovi 
dobavitelji motorjev dajo na trg določeno 
število motorjev v okviru sistema 
prožnosti. Število motorjev v vsaki 
kategoriji motorjev ne sme preseči 
naslednjih vrednosti:

1.2.2. Alternativna možnost za oddelek 
1.1.1. je, da proizvajalec originalne opreme 
zaprosi za dovoljenje, da lahko njegovi 
dobavitelji motorjev dajo na trg določeno 
število motorjev v okviru sistema 
prožnosti.f Število motorjev v vsaki 
kategoriji motorjev ne sme preseči 
naslednjih vrednosti:

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 1997/68/ES
Priloga XIII – točka 1.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.3. Za motorje za pogon vagonov se 
sistem prožnosti, kot je opredeljen v 
oddelku 1.1.1. uporablja od začetka 
prehodnega obdobja med stopnjo III A in 
stopnjo III B.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Vagoni, ki ustrezajo standardom stopnje III B, že obstajajo, prav tako tudi rešitve glede 
motorjev. Vagoni si motorje večinoma „izposojajo“ od težkih vozil, za katera že obstajajo 
rešitve stopnje III B. Zato bi bilo treba vagone izpustiti iz sistema prožnosti, kot določa 
Direktiva 2004/26/ES.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 97/68/ES
Priloga XIII – točka 1.4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.4. Za motorje za pogon lokomotiv lahko 
proizvajalec originalne opreme v 
prehodnem obdobju med stopnjo III A in 
stopnjo III B zaprosi za dovoljenje, da 
njegovi dobavitelji motorjev v okviru 
sistema prožnosti lahko dajo na trg največ
12 motorjev za pogon lokomotiv.

1.4. Za motorje za pogon lokomotiv lahko 
proizvajalec originalne opreme v 
prehodnem obdobju med stopnjo III A in 
stopnjo III B zaprosi za dovoljenje, da 
njegovi dobavitelji motorjev v okviru 
sistema prožnosti lahko dajo na trg največ
40 motorjev za pogon lokomotiv, od 
katerih jih bo vsaj 20 oblikovanih tako, da 
bodo lahko delovali v železniškem omrežju 
Združenega kraljestva.

Or. en

Obrazložitev

Na manjših nišnih trgih bi nerazpoložljivost lokomotiv, ki se uporabljajo predvsem za 
ranžiranje in tovorni promet, lahko negativno vplivala na železniški sektor.
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OBRAZLOŽITEV

Najvišje dovoljene emisije izpušnih plinov za ogljikov oksid (CO), ogljikovodike (HC), 
dušikove okside (NOx) in trdne delce (PM) iz dizelskih motorjev za necestno mobilno 
mehanizacijo ureja Direktiva 97/68/ES. Z revizijo Direktive 2004/26/ES iz leta 2004 so bile 
uvedene sedanje mejne vrednosti emisij III A, določeni pa so bili roki in mejne vrednosti za 
naslednjo stopnjo III B. Uporaba strožjih mejnih vrednosti se bo postopoma začela januarja 
2011, odvisno od kategorije. Mehanizacija, ki je zajeta v to direktivo, vključuje različne vrste 
kopenske mehanizacije, na primer za rabo v gradbeništvu, gozdarstvu in kmetijstvu. Direktiva 
se uporablja tudi za lokomotive, vagone in plovila, ki plujejo po celinskih plovnih poteh.

Direktiva ureja zelo raznolike proizvajalce mehanizacije (približno 1500 podjetij), številni od 
njih pa ne proizvajajo motorjev za te stroje. Motorje izdeluje le nekaj velikih podjetij.

Direktiva iz leta 2004 je uvedla tudi tako imenovani sistem prožnosti, da bi proizvajalci lažje 
prehajali med različnimi stopnjami emisij. Sistem prožnosti proizvajalcem dovoljuje, da v 
obdobju med dvema zaporednima stopnjama mejnih vrednosti emisij izpušnih plinov dajo na 
trg omejeno število strojev, v katere so vgrajeni motorji, ki so skladni le z mejnimi vrednostmi 
emisij prejšnjih stopenj. Meja je 20 % letne prodaje proizvajalca, ki se izračuna na podlagi 
njegove petletne celotne prodaje, ali pa določeno število strojev. Možnost določenega števila 
strojev je namenjena manjšim proizvajalcem. Sistem prožnosti zajema kmetijsko, gozdarsko 
in gradbeno mehanizacijo, medtem ko lokomotive, vagoni in plovila, ki plujejo po celinskih 
plovnih poteh, vanj niso vključeni.

Direktiva o motorjih za vgradnjo v necestno mobilno mehanizacijo je pomemben del okoljske 
zakonodaje Unije in pomembno vpliva na zmanjševanje nekaterih emisij. Trdni delci in 
dušikovi oksidi so največji onesnaževalci zraka v sektorju. Emisije trdnih delcev iz necestne 
mobilne mehanizacije v EU-27 predstavljajo 7 % (v primerjavi s cestnim prometom, ki 
predstavlja 13 %). Od vseh emisij dušikovih oksidov v EU-27 pa jih 16 % povzroči sektor 
necestne mobilne mehanizacije (v primerjavi z 42 % cestnega prometa). 

Predlog Komisije

Komisija želi s sedanjim predlogom razširiti sistem prožnosti. 

Komisija predlaga povečanje odstotka s sedanjih 20 % na 50 %. Tudi vnaprej določene 
številke so ustrezno spremenjene. 

Poleg tega Komisija predlaga vključitev motorjev za pogon vagonov in lokomotiv v sistem 
prožnosti. Zaradi razmeroma majhnega trga za lokomotive Komisija predlaga prožnost za 12 
lokomotiv. Za vagone predlaga 20-odstotno prožnost.

Ukrepi povečane prožnosti bi v skladu s predlogom prenehali veljati 31. decembra 2013.
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Komisija predlog v veliki meri utemeljuje z gospodarsko krizo. Od jeseni 2008 je večino 
industrije v Uniji, ki proizvaja necestno mobilno mehanizacijo, prizadela kriza, predvsem 
gradbeništvo in kmetijstvo pa sta utrpela ogromen padec prodaje. Komisija meni, da so stroški 
skladnosti za stopnjo III B previsoki za sektor, ki ga je kriza močno prizadela. 

Komisija kot razlog za povečanje prožnosti navaja pomanjkanje tehničnih rešitev za motorje 
skladne s stopnjo III B, saj proizvajalci ne morejo preoblikovati ogrodja stroja, preden imajo 
skladen motor. Po mnenju Komisije je to največji razlog, da imajo proizvajalci lokomotiv 
težave s skladnostjo.

Komisija je svoj predlog oblikovala zelo pozno, saj se prva stopnja novih emisij uporablja od 
januarja 2011 dalje. 

Ker Komisija pripravlja tudi revizijo celotne Direktive 97/68/ES, poročevalka predlaga 
pospešitev te revizije, da bi preprečili sprejemanje škodljive razdrobljene zakonodaje.

Predlog poročevalke

Poročevalka vidi v predlogu Komisije številne težave. Največja težava je načelne narave, saj 
zaradi posplošenih gospodarskih ugotovitev predlog lahko postavi nevaren zgled za slabitev 
okoljske zakonodaje. 

Če bo predlog sprejet, bo kršeno tudi načelo spodbujanja skladnosti in nagrajevanja tistih, ki 
najhitreje izpolnijo zahteve. Direktiva je začela veljati leta 2004 in tako je imel sektor dovolj 
časa za premik v smer, ki je začrtana v njej. Podjetja, ki tem časovnem okviru niso izpolnila 
zahtev, ne bi smela biti za to nagrajena. Prav tako ne bi smeli kaznovati podjetij, ki so 
ukrepala pravočasno.

V razmeroma omejenem predlogu je začrtana smer izvajanja sprejete okoljske zakonodaje 
resnično vprašljiva. Zakonodaja bi morala z enakimi konkurenčnimi pogoji in z akterji, ki 
spoštujejo pravila, zagotavljati gotovost v industriji. To načelo pa je s tem predlogom kršeno. 

Zdravje in okolje

V direktivi so mejne vrednosti emisij stopnje III B za trdne delce približno 90 % nižje kot v 
stopnji III A, za dušikove okside pa 30 %. Komisija v svoji oceni vpliva ocenjuje, da bi se 
emisije v prvem letu povečale za približno 0,3 %, če bi bila prožnost z 20 % povečana na 
50 % in če bi vsi proizvajalci izkoristili celoten odstotek prožnosti.

Vendar pa je v oceni spregledan dolgoročen učinek odločitve. Življenjska doba teh strojev je 
razmeroma dolga: za gradbene stroje približno 16 let ali 10.000 ur1, za lokomotive pa še 
daljša. Zato bodo škodljivi učinki prožnosti lahko prisotni še desetletja.

Treba je poudariti, da ima veliko število držav članic težave pri izpolnjevanju z direktivami 

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=5017
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določenih standardov za kakovost zraka, in sicer z direktivo o kakovosti zraka in direktivo o 
nacionalnih zgornjih mejah emisij. Na primer inštitut IIASA v poročilu o nacionalnih zgornjih 
mejah emisij ocenjuje, da bi delež emisij dušikovih oksidov od necestne mobilne 
mehanizacije lahko zrasel na 20 % do leta 2020. Odprava emisij pri viru samem je zelo 
pomembna za doseganje standardov kakovosti zraka, zniževanje zahtev za enega od 
najpomembnejših virov pa je treba obravnavati resno.

Poleg tega celotna ocena ne upošteva lokalnega učinka teh emisij. Necestna mobilna 
mehanizacija se pogosto uporablja v mestnem ali primestnem okolju in blizu delavcev. 
Študije kažejo znaten prihranek pri stroških zdravstvenega varstva v primeru zmanjšanja 
emisij, kar je treba upoštevati pri izračunu stroškov predlaganih ukrepov.

Pri izračunu morebitnih prihrankov zaradi povečane prožnosti je Komisija spregledala tesno 
povezanost med zdravstvom, okoljem in strožjimi emisijskimi standardi. Kjer ima sektor 
gospodarske koristi, zunanje stroške v resnici plačuje družba kot celota.

V zvezi s tem je sektor gradbeništva dober primer: vsak dan je več sto tisoč delavcev v EU 
izpostavljenih emisijam na gradbiščih. Zanimivo bi bilo videti študijo posledic za njihovo 
zdravje in naše sisteme zdravstvenega varstva. 

Gospodarske ocene

Gospodarska kriza je resničnost, vendar se že kažejo znaki okrevanja. S ponovnim 
naraščanjem prodaje se pomen predloga Komisije zmanjšuje. Pri nekaterih večjih 
proizvajalcih, za katere so podatki lažje dostopni, je prodaja na prvi pogled manjša v 
primerjavi z leti, ki bi jih lahko imenovali razcvet sektorja, vendar sedanje številke niso veliko 
nižje v primerjavi s temi leti. V celoti gledano, ker zakonodaja in mejne vrednosti za novo 
stopnjo III B veljajo že od leta 2004, čemur so sledila za sektor razmeroma uspešna leta, je 
trditev o pomanjkanju sredstev za razvoj neutemeljena. 

Treba je ugotoviti, da Komisija nima ocen o deležu podjetij v sektorju, ki imajo težave z 
zagotavljanjem skladnosti.

Če gledamo malo širše, imajo nekatera podjetja zaradi povečane prožnosti izgubo, kar je treba 
upoštevati: v Evropi so številna večja in manjša podjetja, ki proizvajajo sisteme za naknadno 
obdelavo in filtre za delce. Za ta podjetja je zakonodaja, ki določa strožje emisijske standarde, 
koristna. 

Poročevalka bi rada pritrdila trditvi Komisije, da bi proizvajalci zgubili konkurenčnost, če bi 
morali izpolnjevati strožjo okoljsko zakonodajo. Zelene inovacije in tehnologije z nizkimi 
emisijami lahko obstanejo le s pomočjo podpornega zakonodajnega okvira. Da bi dosegli cilje 
EU 2020 in da bi zagotovili premik v smeri nizkoogljične družbe, je treba prestopiti mejo in 
ne dovoliti nazadovanja.

Ker pa so razmere lahko zelo težke za mala in srednja podjetja, katerih stroški skladnosti so 
sorazmerno večji, poročevalka predlaga povečanje prožnosti posebej za ta podjetja, torej 
povečanje vnaprej določenih števil iz tabele v členu 1.2.2. Priloge XIII predloga Komisije.
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S tem bodo mala in srednja podjetja lahko zmanjšala stroške za raziskave in razvoj ter druge 
stroške za preoblikovanje izdelkov, obenem pa bodo te stroške lahko razporedila na daljše 
časovno obdobje.

Kar zadeva lokomotive poročevalka priznava težave, ki jih ima ta sektor z izpolnjevanjem 
zahtev, saj le malo proizvajalcev ponuja lokomotive, ki ustrezajo standardom stopnje III B, 
nove večje motorje, skladne s stopnjo III B, pa je zelo težko naknadno vstaviti v starejše 
lokomotive. Ker pa je trg razmeroma omejen, ker rešitve stopnje III B že obstajajo in ker 
želimo s prožnostjo omogočiti le omejeno možnost uporabe motorjev prejšnje stopnje, 
poročevalka predlaga, da se skladno s predlogom Komisije ohrani število lokomotiv v okviru 
prožnosti, torej 12. 

Ker je napredek pri razvoju rešitev stopnje III B še posebej počasen pri lokomotivah, 
poročevalka meni, da mora Komisija temu sektorju nameniti posebno pozornost in Evropski 
parlament obveščati o napredku. 

Glede na to, da se bliža revizija Direktive 97/68/ES, poročevalka Komisiji predlaga v 
prihodnost usmerjen pristop za določitev novih stopenj za lokomotive in usklajena 
prizadevanja za približanje zahtev zakonodaji Združenih držav. 


