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КРАТКА ОБОСНОВКА

Резюме на предложението на Комисията

Директива 97/78/ЕО (извънпътна подвижна техника) определя максимално 
допустимите емисии на въглероден оксид (CO), въглеводороди (HC), азотни оксиди 
(NOx) и прахови частици (PM) от дизеловите двигатели, монтирани в строителна, 
селскостопанска и горска техника, мотриси и локомотиви, плавателни съдове от 
вътрешното корабоплаване, двигатели с постоянна скорост и малки бензинови 
двигатели, използвани в различни видове техника.

Действащите понастоящем ограничения (етап III A) ще бъдат постепенно заменени с 
по-строгите ограничения на етап III B, считано от 1 януари 2011 г. Периодът за 
одобрение на типа на тези двигатели започна на 1 януари 2010 г. Засегнати са много 
видове производство на техника (приблизително 1500 дружества в ЕС).

Механизъм на гъвкавост
С Директива 2004/26/ЕО беше въведен така нареченият „гъвкав механизъм“ за 
улесняване на прехода между различните етапи на гранични стойности на емисиите. 
Гъвкавият механизъм позволява на производителите на съоръжения (оборудване) с 
произход (ПСП) l периода между два последователни етапа на гранични стойности на 
емисиите отработени газове да пусне на пазара ограничен брой единици извънпътна 
подвижна техника, оборудвани с двигатели, които все още отговарят на граничните 
стойности на емисиите отработени газове от предходния етап. Гъвкавият механизъм се 
прилага за двигатели с компресионно запалване (дизелови двигатели), използвани в 
строителна, селскостопанска и горска техника, генераторни комплекти и помпи, 
използващи двигатели с постоянна скорост, но не и за локомотиви, мотриси и 
плавателни съдове от вътрешното корабоплаване. Той позволява на ПСП или 1) да 
пуснат на пазара ограничен брой машини за всяка категория по мощност на двигателя, 
като този брой не надхвърля 20% от годишните продажби на техника на съответния 
ПСП, или 2) определен брой машини. Втората възможност е предвидена за по-малки 
предприятия, произвеждащи по-малко двигатели.

Икономически аспекти и конкурентоспособност
Разходите на производителите, необходими за привеждане в съответствие с новите 
гранични стойности на емисиите, са значителни. Тези разходи включват например 
разходите за научноизследователска и развойна дейност, за промяна на дизайна на 
оборудването, за устройства за вторична преработка, за документация и етикетиране и 
други. Освен това секторът за производство на извънпътна подвижна техника в ЕС 
беше неочаквано и много сериозно разтърсен от световната финансова и икономическа 
криза, като особено строителното оборудване и земеделската техника са засегнати 
тежко. Значителният спад на продажбите (с 42% за 2009 г.) причини значително 
намаляване на приходите и наличния капитал за финансиране на необходимите 
технологични научноизследователска и развойна дейност за техника, оборудвана с 
двигатели, които отговарят на изискванията на етап III B, във всички категории по 
мощност и приложения в определените в Директива 97/68/ЕО срокове. Тези 
обстоятелства засягат по-специално по-малките предприятия сред ПСП.
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По отношение на мотрисите и локомотивите Комисията стигна до заключението, след 
консултации с експерти, че някои производители на двигатели са постигнали напредък 
в разработването на двигатели, отговарящи на изискванията на етап III B за 
локомотиви, докато ПСП все още няма да бъдат напълно подготвени да пуснат на 
пазара локомотиви, отговарящи на изискванията на етап III B, до 1 януари 2012 г., 
както е предвидено в Директива 97/68/ЕО. Директивата на предвижда етап III B за 
плавателни съдове от вътрешното корабоплаване, поради което не е необходимо 
гъвкавият режим да се прилага спрямо тях.
В световен мащаб само ЕС, САЩ и Канада и в по-малка степен Япония имат подобни 
амбиции по отношение на законодателството в областта на емисиите от двигателите за 
сектора на извънпътната подвижна техника. Освен в ЕС гъвкави мерки бяха въведени 
също и в САЩ и Канада и се предполага, че тези две държави предоставят повече 
гъвкавост за производителите в сравнение със системата, която функционира в момента 
в ЕС.

В други важни географски региони като Китай, Индия, Русия или Латинска Америка 
тези изисквания не съществуват. Поради това производителите на извънпътна 
подвижна техника от ЕС трябва де борят с нелоялна конкуренция от страна на 
производители от трети държави, тъй като мерките за контрол спрямо вноса на техника 
в Европейския съюз не са ефикасни. 

Екологични аспекти
Основните замърсители на въздуха от сектора, допринасящи за общото замърсяване на 
въздуха, са емисиите на прахови частици и азотни оксиди. Според оценката на 
въздействието, извършена от Комисията, приблизителният дял на емисии на PM10 от 
сектора на извънпътната подвижна техника за ЕС27 е 7% в сравнение с 13% за 
автомобилния транспорт. По отношение на емисиите на NOx, секторът на извънпътната 
подвижна техника е отговорен за 16% от всички емисии на NOx в ЕС27, докато делът 
на автомобилният транспорт възлиза на 42% от всички емисии на NOx.

Общият размер на емисиите от двигателите с компресионно запалване (дизеловите 
двигатели) на извънпътната подвижна техника ще нарасне през първата година при 
предложената гъвкавост в рамките на 50% с около 0.3%, в сравнение с настоящия 
механизъм за 20% гъвкавост. Трябва да се отбележи, че изменението предвижда само 
по-дълъг период за постепенно въвеждане на новите строги гранични стойности на 
емисиите. Равнището на тези гранични стойности остава непроменено. На последно 
място следва да се вземе предвид фактът, че емисиите са намалели поради значителния 
спад в продажбите, предизвикан от икономическата криза.

Поради това Комисията предлага:
1) Увеличаване на процента на броя двигатели, използвани за инсталиране в наземна 

техника, пусната на пазара в рамките на гъвкавия механизъм, за всяка категория 
двигатели от 20 % на 50 % от годишните продажби на оборудване на ПСП и 
адаптиране на максималния брой двигатели, които могат да бъдат пуснати на пазара 
в рамките на гъвкавия механизъм, като алтернативен вариант в периода между етап 
на гранични стойности на емисиите III A и етап III B.
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2) Включване на двигателите, използвани за задвижването на мотриси и локомотиви, в 
гъвкавия механизъм.

3) Срокът на действие на тези мерки изтича на 31 декември 2013 г.

Становището на докладчика
Докладчикът счита, че е необходимо да се гарантират както развитието и 
конкурентоспособността на сектора, от една страна, така и защитата на околната среда, 
от друга страна. В тази връзка докладчикът счита, че предложеното изменение на 
Директива 97/68/ЕО е балансирано предложение, чиято цел е да се смекчи по възможно 
най-добър начин въздействието на настоящата икономическа криза върху 
производителите на двигатели и техника, така че да се поддържа 
конкурентоспособността и заетостта, като същевременно се ограничава в максимална 
степен отрицателното въздействие върху околната среда, породено от по-късното 
заменяне на определен брой налични двигатели, които все още не отговарят на новите, 
по-строги гранични стойности за емисиите.

Същевременно докладчикът би искал да обърне внимание на въпроса за лоялната 
конкуренция на глобалния пазар и забраната за внос на неекологична техника в ЕС. В 
тази връзка Комисията следва да бъде приканена да предостави информация относно 
това как планира да гарантира спазването на правилата на ЕС за емисиите на 
двигателите в сектора на извънпътната подвижна техника от страна на производителите 
от държави извън ЕС.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си следните 
изменения:

Изменение 1

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Предвидените в настоящата 
директива мерки отразяват временно 
изпитвани от производствения сектор 
трудности. По тази причина 
валидността им следва да бъде 
ограничена до прехода от етап III A към 
етап III B и да изтече най-късно на 
31 декември 2013 г.

(7) Предвидените в настоящата 
директива мерки отразяват временно 
изпитвани от производствения сектор 
трудности. По тази причина 
валидността им следва да бъде 
ограничена до прехода от етап III A към 
етап III B и да изтече най-късно на 
31 декември 2013 г. Като се вземат 
предвид специфичните особености на 
мрежата в Обединеното кралство и 
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допълнителните време и разходи за 
разработването на решения за етап 
III B, валидността им по отношение 
на Обединеното кралство следва да 
изтича на 31 декември 2015 г.

Обосновка

Изискванията на директивата във вида, в който е изготвен понастоящем проектът, 
не отчитат нито ограниченията, наложени от особеностите във връзка с размерите 
и теглото на елементите от железопътната мрежа в Обединеното кралство, нито 
ограниченията, наложени от малкия, нишов пазар за този тип двигатели. Това 
поражда риск от спиране на растежа на железопътните превози и предотвратяване 
на прехода от автомобилния към железопътния превоз, който е един от 
приоритетите в транспортната политика на ЕС.

Изменение 2

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква -a a (нова)
Директива 97/68/ЕО
Член 10 – параграф 1a – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-aa) В параграф 1а, алинея втора се 
заличава.

Изменение 3

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква -a a (нова)
Директива 97/68/ЕО
Член 10 – параграф 1 б, 1 в и 1 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-aa) Добавят се следните параграфи:
"1б. Резервен двигател, който се 
монтира в мотриса, съчленен влак 
или локомотив, първоначално 
оборудван с двигател, който не 
отговаря на граничните стойности 
за етап III A или отговаря само на 
граничните стойности за етап III A,
изпълнява, като минимално условие, 
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граничните стойности, определени в 
етап III A. По отношение на такива 
двигатели не се прилага член 9, 
параграфи 3ж, 3и и 4а.
1в.  Чрез дерогация държавите-членки 
могат да разрешат производството и 
монтажа на резервни двигатели, 
които не отговарят на изискванията 
за етап III A, в следните случаи:
i) за ремонт или модернизация на 
налична мотриса, съчленен влак или 
локомотив, когато прилагането на 
изискванията за етап III A би 
породило сериозни технически 
затруднения по отношение на 
размерите, осовото натоварване, 
конструкцията на 
каросерията/шасито или системите 
за многоцелеви контрол на 
двигателя/двигателите и, вследствие 
на това, би застрашило 
икономическата осъществимост на 
проекта;
ii) когато, вследствие на злополука с 
мотриса, съчленен влак или 
локомотив или катастрофална 
повреда на двигателя/двигателите, 
прилагането на изискванията за етап 
III A би породило сериозни 
технически затруднения и, 
вследствие на това, би застрашило 
икономически ефективния ремонт на 
повредената мотриса, съчленен влак 
или локомотив.
По отношение на такива двигатели 
не се прилага член 9, параграфи 3ж, 3и 
и 4а.
Когато е предоставена дерогация, 
държавата-членка, предоставяща 
дерогацията, представя в рамките на 
шест месеца на Комисията и на 
одобряващите органи в другите 
държави-членки документ – в 
печатна форма и в електронен 
формат– в който се посочват:
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— уникалният референтен номер на 
дерогацията, посочен върху етикета, 
прикрепен към всеки двигател, за 
който се отнася;
— естеството на дерогацията, 
включително описание на равнищата 
на емисии, сравнени с праговете за 
етап III A, и данни относно 
алтернативните разпоредби, които 
ще бъдат приложени,
— подробна обосновка за 
предоставянето на дерогацията, 
включително основните технически 
затруднения, заедно с техните 
икономически и екологични 
последици, и описания на положените 
при конструирането усилия с цел 
приближаване къч изискванията за 
етап III A, както и, ако е необходимо, 
други мерки за развитие на парка от 
превозни средства и оперативни 
мерки;
— броят на двигателите, които са 
обект на дерогацията,
— данни относно производителя и 
относно типовете и серийните 
номера на двигателите, които са 
обект на дерогацията;
— данни за типовете железопътни 
превозни средства, в които ще бъдат 
монтирани двигателите, заедно с 
района на тяхната дейност;
— всякаква друга информация, която 
помага да се обоснове искането за 
дерогация
1г. По отношение на двигатели, 
пуснати на пазара съгласно параграфи 
1а, 1б и 1в, надписът „,РЕЗЕРВЕН 
ДВИГАТЕЛ“ следва да бъде прибавен 
към етикет върху машината или да 
бъде включен в ръководството за 
потребителя.“
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Обосновка

„Тъй като много от по-рано произведените превозни средства не разполагат с 
достатъчно място за монтиране на двигател със същата мощност, отговарящ на 
изискванията за етап III B , възможността за замяна на двигатели от етап III A и от 
периода преди него, монтирани в по-рано произведени превозни средства с двигатели, 
отговарящи на изискванията на етап III A, ще позволи на сектора да премине към по-
екологичните емисионни стандарти на етап III A. В много малко случаи дерогации за 
монтирането на двигатели от етап IIIA ще бъде необходимо и поради ограниченията, 
свързани с размерите, осовото натоварване и формата на превозните средства. 
Секторът приема, че всяка подобна дерогация се предоставя само при строг контрол 
и ограничения и с подробна обосновка.“

Изменение 4

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква б) 
Директива 97/68/ЕО
Член 10 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Гъвкавият механизъм, в 
съответствие с разпоредбите на 
приложение XIII, точка 1.2, се прилага 
единствено за прехода от етап III A към 
етап III B и срокът му на действие 
изтича на 31 декември 2013 г.

(8) Гъвкавият механизъм, в 
съответствие с разпоредбите на 
приложение XIII, точка 1.2, се прилага 
единствено за прехода от етап III A към 
етап III B и срокът му на действие 
изтича на 31 декември 2013 г. По 
изключение за локомотивите, които 
могат да се използват в 
железопътната мрежа на 
Обединеното кралство, срокът за 
прилагане на гъвкавия механизъм 
изтича на 31 декември 2015 г.

Обосновка

Изискванията на директивата във вида, в който е изготвен понастоящем проектът, 
не отчитат нито ограниченията, наложени от особеностите във връзка с размерите 
и теглото на елементите от железопътната мрежа в Обединеното кралство, нито 
ограниченията, наложени от малкия, нишов пазар за този тип двигатели. Това 
поражда риск от спиране на растежа на железопътните превози и предотвратяване 
на прехода от автомобилния към железопътния превоз, който е един от 
приоритетите в транспортната политика на ЕС.

Изменение 5
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Предложение за директива – акт за изменение
Приложение 
Директива 97/68/ЕО
Приложение XIII – раздел 1 - точка 1.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.1. С изключение на преходния период 
между етап III A и етап III B, даден 
ПСП, желаещ да използва гъвкавия 
механизъм, отправя искане към издаващ 
одобрение орган за разрешение да купи 
от доставчиците си на двигатели 
количествата двигатели, посочени в 
точки 1.1.1 и 1.1.2, които не отговарят 
на приложимите за периода гранични 
стойности на емисиите, но са одобрени 
по изискванията на непосредствено 
предходния етап на гранични стойности 
на емисиите.

1.1. С изключение на преходния период 
между етап III A и етап III B, даден 
ПСП, желаещ да използва гъвкавия 
механизъм, отправя искане към издаващ 
одобрение орган и получава без 
ненужно забавяне разрешение да купи 
от доставчиците си на двигатели 
количествата двигатели, посочени в 
точки 1.1.1 и 1.1.2, които не отговарят 
на приложимите за периода гранични 
стойности на емисиите, но са одобрени 
по изискванията на непосредствено 
предходния етап на гранични стойности 
на емисиите, и получава разрешението 
без ненужно забавяне .

Изменение 6

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение 
Директива 97/68/ЕО
Приложение XIII – раздел 1 - точка 1.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на двигателите за 
използване за задвижване на 
локомотиви, по време на преходния 
период между етап III A и етап III B 
ПСП може да поиска разрешение за 
своите доставчици на двигатели за 
пускане на пазара на най-много 
12 двигателя за използване за 
задвижване на локомотиви в рамките на 
гъвкавия механизъм.

По отношение на двигателите за 
използване за задвижване на 
локомотиви, по време на преходния 
период между етап III A и етап III B 
ПСП може да поиска разрешение за 
своите доставчици на двигатели за 
пускане на пазара на най-много 
40 двигателя за използване за 
задвижване на локомотиви в рамките на 
гъвкавия механизъм.

Обосновка

Locomotive manufacturers do not design and built diesel engines themselves but buy them 
from suppliers. Currently however suppliers do not offer IIIB compliant engines for the entire 
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range of locomotive types. IIIB compliant engines only start to become available for the 
highest power segment. However, no engines are yet on the market for various other types of 
locomotives, and information is still insufficient for the locomotive manufacturers to be able 
to adapt their design to potentially new engines layouts. This situation will persist beyond 
2012. Without available engines, manufacturers cannot offer locomotives, which would have 
negative consequences for rail market opening, the replacement of rolling stock and could 
lead to a modal shift from rail to road. Under the current proposal the unavailability of 
engines will lead to a serious disruption of the flow of orders and put at risk the economic 
viability of these medium size manufacturers that have already been severely hit by the 
economic crisis. The typical yearly production of one of these manufacturers would be in the 
range of 50 to 100 locomotives. These locomotives are sold to a highly fragmented market, 
answering to many different needs and requests. A number of 40 locomotives in total in the 
flexibility scheme, for the two years duration of the transition period (2012-2013) would 
hopefully allow the manufacturers to continue production of their diverse portfolio of 
locomotives and to satisfy market demand. The number of 40 was originally proposed by the 
French and the British representatives in the Commission’s supporting group of experts 
(GEME).

Изменение 7

Предложение за директива
Приложение 
Директива 97/68/ЕО
Приложение XIII – раздел 1 - точка 1.7

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.7. ПСП предоставя на всеки отправил 
искане орган в държавите-членки, 
издаващ одобрение на типа, всяка 
информация, която е необходима на 
издаващия одобрение на типа орган, за 
да потвърди това, че даден двигател, за 
който се твърди, че е пуснат на пазара в 
рамките на гъвкавия механизъм, или 
който е етикетиран като такъв, 
действително съответства на 
твърденията или етикетировката.“

1.7. ПСП предоставя на всеки отправил 
искане орган в държавите-членки, 
издаващ одобрение на типа, всяка 
информация, която е необходима на 
издаващия одобрение на типа орган, за 
да удостовери и потвърди това, че 
даден двигател, за който се твърди, че е 
пуснат на пазара в рамките на гъвкавия 
механизъм, или който е етикетиран като 
такъв, действително съответства на 
твърденията или етикетировката.“
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