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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Opis wniosku Komisji Europejskiej

Dyrektywa 97/68/WE (maszyny samojezdne nieporusząjące się po drogach) ustanawia 
maksymalne poziomy emisji tlenku węgla (CO), węglowodorów (HC), tlenków azotu (NOx) i 
pyłu zawieszonego (PM) przez silniki wysokoprężne montowane w maszynach budowlanych, 
rolniczych i leśniczych, wagonach silnikowych i lokomotywach, statkach żeglugi 
śródlądowej, silnikach pracujących przy stałej prędkości obrotowej oraz małych silnikach 
benzynowych stosowanych w różnego rodzaju maszynach.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r. obowiązujące obecnie limity (etap III A) będą 
stopniowo zastępowane surowszymi limitami etapu III B. Okres homologacji typu dla tych 
silników rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2010 r. Dotyczy to bardzo różnorodnej produkcji 
maszyn (około 1500 przedsiębiorstw w UE).

„Formuła elastyczna”
Dyrektywa 2004/26/WE wprowadziła tak zwaną „formułę elastyczną”, której celem jest 
ułatwienie przechodzenia między poszczególnymi etapami emisji. „Formuła elastyczna” 
umożliwia wytwórcom urządzenia oryginalnego (WUO) 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. „Formuła elastyczna” ma zastosowanie do silników o zapłonie 
samoczynnym (silników wysokoprężnych) stosowanych w maszynach budowlanych, 
rolniczych i leśniczych, w zespołach prądotwórczych i pompach zaopatrzonych w silniki 
pracujące przy stałej prędkości obrotowej, ale nie w lokomotywach, wagonach silnikowych i 
statkach żeglugi śródlądowej. Umożliwia ona WUO wprowadzanie do obrotu: (1) 
ograniczonej liczby maszyn, nie większej niż 20% rocznej sprzedaży maszyn dla każdej 
kategorii mocy silnika lub (2) stałej liczby maszyn. Druga opcja adresowana jest do 
mniejszych przedsiębiorstw produkujących mniejszą liczbę silników.

Aspekty ekonomiczne i konkurencyjność
W celu dostosowania do nowych limitów emisji wytwórcy będą musieli ponieść znaczące 
koszty. Są to między innymi koszty badań i rozwoju, ponownego projektowania urządzeń, a 
także koszty urządzeń dodatkowego oczyszczania, dokumentacji, etykietowania itp. Ponadto 
globalny kryzys finansowy i gospodarczy dotkliwie i bez zapowiedzi uderzył w unijny 
przemysł produkujący maszyny samojezdne nieporuszające się po drogach, a zwłaszcza w 
sektor urządzeń budowlanych i maszyn rolniczych. Znaczący spadek sprzedaży (o 42% w 
2009 r.) spowodował znaczne zmniejszenie dochodów oraz kapitału dostępnego na 
finansowanie koniecznych badań i rozwoju w zakresie technologii maszyn wyposażonych w 
silniki wszystkich kategorii mocy i zastosowań, które spełniły wymogi etapu III B w 
terminach określonych w dyrektywie 97/68/WE. Okoliczności te dotykają szczególnie 
mniejsze przedsiębiorstwa w sektorze WUO.

W odniesieniu do wagonów silnikowych i lokomotyw Komisja stwierdziła po konsultacjach z 
ekspertami, że niektórzy wytwórcy silników dokonali w międzyczasie postępu, opracowując 
silniki dla lokomotyw spełniające wymogi etapu III B, natomiast WUO nie są w pełni gotowi 
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do wprowadzenia do obrotu do dnia 1 stycznia 2012 r. lokomotyw spełniających wymogi 
etapu III B, jak przewidziano w dyrektywie 97/68/WE. Dyrektywa nie obejmuje etapu III B 
dla statków żeglugi śródlądowej, w związku z czym nie ma potrzeby stosowania do nich 
„formuły elastycznej”.
Na całym świecie tylko UE, Stany Zjednoczone, Kanada i w mniejszym stopniu Japonia mają 
podobne ambicje odnośnie do przepisów dotyczących emisji zanieczyszczeń z silników w 
sektorze maszyn samojezdnych nieporuszających się po drogach. Oprócz UE środki 
zwiększające elastyczność wprowadziły też Stany Zjednoczone i Kanada i przypuszcza się, że 
w porównaniu z systemem obowiązującym obecnie w UE zapewniają one wytwórcom 
większą elastyczność.

W innych ważnych geograficznie regionach, takich jak Chiny, Indie, Rosja lub Ameryka 
Łacińska wymogi te nie istnieją. W związku z tym producenci unijni maszyn samojezdnych 
nieporuszających się po drogach muszą walczyć z nieuczciwą konkurencją producentów z 
krajów trzecich, ponieważ środki kontroli importu maszyn do Unii Europejskiej są 
nieskuteczne. 

Aspekty dotyczące środowiska:
Główne czynniki w sektorze maszyn samojezdnych nieporuszających się po drogach, które 
przyczyniają się do ogólnego zanieczyszczenia powietrza, to pył zawieszony i emisje tlenków 
azotu. Zgodnie z wykonaną przez Komisję oceną skutków szacunkowe emisje PM10 z tego 
sektora dla UE 27 wynoszą 7% w porównaniu z 13% dla transportu drogowego. Odnośnie do 
emisji NOx sektor odpowiada za 16% wszystkich emisji NOx w UE27, podczas gdy transport 
drogowy – za 42% wszystkich emisji NOx.

Ogólne emisje zanieczyszczeń z silników o zapłonie samoczynnym (silników 
wysokoprężnych) stosowanych w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach 
wzrosłyby w pierwszym roku obowiązywania proponowanych 50% „formuły elastycznej” o 
ok. 0,3% w porównaniu z obecnym systemem 20%. Należy zauważyć, że zmiana przewiduje 
tylko dłuższy okres stopniowego wycofywania dla nowych surowszych limitów emisji. 
Poziom tych limitów pozostaje niezmieniony. Ponadto należy wziąć pod uwagę fakt, że 
emisje zmniejszyły się w związku ze znaczącym spadkiem sprzedaży spowodowanym 
kryzysem gospodarczym.
W związku z tym Komisja proponuje:
1) zwiększenie odsetka silników stosowanych w maszynach lądowych wprowadzanych do 

obrotu według „formuły elastycznej” we wszystkich kategoriach silników z 20 % do 50 % 
rocznej sprzedaży urządzeń przez WUO oraz dostosowanie maksymalnej liczby silników, 
które mogą być wprowadzane do obrotu według „formuły elastycznej” jako 
nieobowiązująca alternatywa, w okresie pomiędzy etapem emisji III A a etapem emisji III 
B;

2) włączenie do „formuły elastycznej” silników stosowanych do napędu wagonów 
silnikowych i lokomotyw;

3) środki te wygasną w dniu 31 grudnia 2013 r.

Punkt widzenia sprawozdawczyni
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Sprawozdawczyni uważa, że z jednej strony konieczne jest zagwarantowanie rozwoju i 
konkurencyjności przemysłu, a z drugiej – ochrony środowiska. W związku z tym 
sprawozdawczyni uważa, że sugerowana zmiana dyrektywy 97/68/WE jest wyważoną 
propozycją mającą na celu jak największe złagodzenie skutków obecnego kryzysu 
gospodarczego dla producentów silników i maszyn w celu utrzymania konkurencyjności i 
miejsc pracy przy jednoczesnym jak największym ograniczeniu negatywnego oddziaływania 
na środowisko wynikającego z późniejszego zastąpienia określonej liczby dotychczasowych 
silników, które nie są jeszcze zgodne z nowymi surowszymi limitami emisji.

Jednocześnie sprawozdawczyni pragnie zwrócić uwagę na kwestię uczciwej konkurencji na 
rynku światowym i zakaz importu nieekologicznych maszyn do UE. W związku z tym należy 
zwrócić się do Komisji o dostarczenie informacji na temat tego, jak zamierza dopilnować, by 
producenci spoza UE przestrzegali przepisów unijnych dotyczących emisji zanieczyszczeń z 
silników w sektorze maszyn samojezdnych nieporuszających się po drogach.

POPRAWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji przedmiotowo właściwej, 
o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

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 i wygasnąć 
najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 r.
Biorąc pod uwagę szczególne cechy sieci 
Zjednoczonego Królestwa oraz dodatkowy 
czas i środki finansowe na opracowanie 
rozwiązań dla etapu III B, w przypadku 
Zjednoczonego Królestwa okres ten 
wygasa w dniu 31 grudnia 2015 r.

Uzasadnienie

Wymogi niniejszej dyrektywy w obecnym brzmieniu nie uwzględniają ograniczeń związanych 
z rozmiarami i ciężarem, które są szczególne w sieci kolejowej w Zjednoczonym Królestwie, 
ani szczególnych uwarunkowań charakterystycznych dla niewielkiego, niszowego rynku, jaki 
istnieje dla tego typu silników. Sytuacja ta może poważnie zagrozić rozwojowi transportu 
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kolejowego i utrudnić przechodzenie z transportu drogowego na kolejowy, co jest jednym z 
priorytetów unijnej polityki transportowej.

Poprawka 2

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-aa) W ust. 1a) skreśla się akapit drugi.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera –a a) (nowa) 
Dyrektywa 97/68/WE
Artykuł 10 – ustępy 1 b, 1 c i 1 d (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-aa) Dodaje się ustępy w następującym 
brzmieniu:
„1b. Silnik zastępczy, jaki należy 
zamontować w wagonie, zespole 
trakcyjnym lub lokomotywie pierwotnie 
wyposażonej w silnik, który nie spełnia 
wymogów określonych dla etapu III A lub 
spełnia tylko takie wymogi, powinien 
spełniać co najmniej wymogi określone 
dla etapu III A. Do takich silników nie 
mają zastosowania przepisy art. 9 ust. 3g), 
3i) i 4a).
1c. W drodze odstępstwa państwa 
członkowskie mogą zezwolić na produkcję 
i montowanie silników zastępczych, które 
nie spełniają wymogów etapu III A, w 
następujących przypadkach:
i) odnowienia lub ulepszenia istniejącego 
wagonu, zespołu trakcyjnego lub 
lokomotywy, jeżeli stosowanie wymogów 
etapu III A spowodowałoby duże 
trudności techniczne w zakresie rozmiaru, 
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obciążenia na oś, projektu nadwozia lub 
podwozia, systemów kontroli silnika 
(silników), a w rezultacie zagroziłoby 
finansowej opłacalności projektu;
ii) jeżeli w następstwie wypadku wagonu, 
zespołu trakcyjnego lub lokomotywy lub w 
wyniku katastrofalnego uszkodzenia ich 
silnika (silników) stosowanie wymogów 
etapu III A spowodowałoby duże 
trudności techniczne, a w rezultacie 
zagroziłoby finansowej opłacalności 
reparacji uszkodzonego wagonu, zespołu 
trakcyjnego lub lokomotywy.
Do takich silników nie mają zastosowania 
przepisy art. 9 ust. 3g), 3i) i 4a).
Jeżeli udzielono odstępstwa, państwo 
członkowskie udzielające takiego 
odstępstwa w ciągu sześciu miesięcy 
przedstawia Komisji i właściwym organom 
pozostałych państw członkowskich 
udzielającym homologacji dokument w 
formacie papierowym i elektronicznym, 
zawierający:
– jeden numer referencyjny odstępstwa, 
figurujący na etykiecie umocowanej do 
każdego silnika, do którego się odnosi,
– rodzaj odstępstwa, łącznie z opisem 
poziomu emisji porównanego do progów 
etapu III A oraz szczegóły alternatywnych 
przepisów mających zastosowanie,
– szczegółowe uzasadnienie przyznania 
odstępstwa, w tym główne trudności 
techniczne oraz ich skutki finansowe i dla 
środowiska, a także opis starań w zakresie 
projektu, jakich dołożono, aby zbliżyć się 
do wymogów etapu III A, oraz w razie 
potrzeby inne środki dotyczące zmian floty 
i jej eksploatacji,
– liczbę silników objętych odstępstwem,
– dane dotyczące producenta oraz 
rodzajów i numerów seryjnych silników 
objętych odstępstwem,
– dane dotyczące serii pojazdów 
szynowych, w których zamontuje się
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silniki, oraz zakresy ich eksploatacji,
– wszelkie inne informacje uzasadniające 
wniosek o przyznanie odstępstwa.
1d. Do etykiety silników wprowadzonych 
na rynek zgodnie z ust. 1a), 1b) i 1c) 
należy umocować napis „SILNIK 
ZASTĘPCZY” lub umieścić taki napis w 
instrukcji obsługi.”

Uzasadnienie

Ponieważ w starszych pojazdach nie ma dostatecznie dużo miejsca, aby zamontować silniki o 
takiej samej mocy spełniające wymogi etapu III B, umożliwienie zastąpienia silników 
spełniających wymogi sprzed etapu III A oraz z etapu III A, zamontowane w starszych 
pojazdach, wyposażonych w silniki zgodne z wymogami etapu III A, pozwoli sektorowi 
przemysłowemu zbliżyć się do czyściejszych standardów emisji określonych dla etapu III A. W 
niektórych przypadkach odstępstwa od obowiązku montowania silników spełniających 
wymogi etapu III A będą również niezbędne ze względu na rozmiar, obciążenie na oś oraz 
ograniczenia związane z danym modelem pojazdu. Przemysł jest zgodny co do tego, że 
przyznawanie takich odstępstw należy ściśle kontrolować, ograniczać i szczegółowo 
uzasadniać.

Poprawka 4

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 przejściowymi 
między etapami III A a III B i wygasa w 
dniu 31 grudnia 2013 r.” W drodze 
odstępstwa „formuła elastyczna” w 
odniesieniu do lokomotyw nadających się 
do eksploatacji w sieci kolejowej 
Zjednoczonego Królestwa wygasa w dniu 
31 grudnia 2015 r.

Uzasadnienie

Wymogi niniejszej dyrektywy w obecnym brzmieniu nie uwzględniają ograniczeń związanych 
z rozmiarami i ciężarem, które są szczególne w sieci kolejowej w Zjednoczonym Królestwie, 
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ani szczególnych uwarunkowań charakterystycznych dla niewielkiego, niszowego rynku, jaki 
istnieje dla tego typu silników. Sytuacja ta może poważnie zagrozić rozwojowi transportu 
kolejowego i utrudnić przechodzenie z transportu drogowego na kolejowy, co jest jednym z 
priorytetów unijnej polityki transportowej.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik 
Dyrektywa 97/68/WE
Załącznik XIII– sekcja 1 – punkt 1.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.1. Z wyjątkiem okresu przejściowego 
między etapami III A a III B WUO, który 
chce skorzystać z „formuły elastycznej”, 
powinien zażądać od dowolnego organu 
udzielającego homologacji zezwolenia na 
zakupienie od swoich dostawców silników 
określonej w pkt. 1.1.1. i 1.1.2. liczby 
silników, które nie spełniają 
obowiązujących wartości granicznych 
emisji, lecz zostały homologowane według 
poprzedniego etapu limitów emisji.

1.1. Z wyjątkiem okresu przejściowego 
między etapami III A a III B WUO, który 
chce skorzystać z „formuły elastycznej”, 
powinien zażądać, i otrzymać bez zbędnej 
zwłoki, od dowolnego organu 
udzielającego homologacji zezwolenia na 
zakupienie od swoich dostawców silników 
określonej w pkt. 1.1.1. i 1.1.2. liczby 
silników, które nie spełniają 
obowiązujących wartości granicznych 
emisji, lecz zostały homologowane według 
poprzedniego etapu limitów emisji.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik 
Dyrektywa 97/68/WE
Załącznik XIII– sekcja 1 – 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 miedzy etapami III 
A a III B WUO może zażądać dla swojego 
dostawcy silników zezwolenia na 
wprowadzenie do obrotu maksymalnie 40 
silników stosowanych do napędu 
lokomotyw według „formuły elastycznej”.
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Uzasadnienie

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 
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).

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 
Dyrektywa 97/68/WE
Załącznik XIII– sekcja 1 – punkt 1.7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.7. WUO przekazuje każdemu organowi 
udzielającemu homologacji typu w 
państwach członkowskich wszelkie 
informacje, których organ ten wymaga w 
celu potwierdzenia, że każdy silnik, co do 
którego zgłoszono wniosek o 
wprowadzenie do obrotu według „formuły 
elastycznej”, lub oznaczony jako taki, 
został odpowiednio zgłoszony lub 
oznakowany.

1.7. WUO przekazuje każdemu organowi 
udzielającemu homologacji typu w 
państwach członkowskich wszelkie 
informacje, których organ ten wymaga w 
celu sprawdzenia i potwierdzenia, że 
każdy silnik, co do którego zgłoszono 
wniosek o wprowadzenie do obrotu według 
„formuły elastycznej”, lub oznaczony jako 
taki, został odpowiednio zgłoszony lub 
oznakowany.
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