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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Zhrnutie návrhu Komisie

Smernicou 97/68/ES (o necestných pojazdných strojoch) sa upravuje maximum emisií oxidu 
uhoľnatého (CO), uhľovodíkov (HC), oxidov dusíka (NOx) a častíc (PM) z naftových 
motorov inštalovaných do stavebných, poľnohospodárskych a lesných strojov, koľajových 
vozidiel a lokomotív, plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy, z motorov s konštantnou 
rýchlosťou a malých benzínových motorov používaných v rôznych typoch strojov.

V súčasnosti platné limity (etapa III A) sa od 1. januára 2011 budú postupne nahrádzať 
prísnejšími limitmi etapy III B. Obdobie typového schvaľovania pre tieto motory sa začalo 1. 
januára 2010. Táto skutočnosť má vplyv na veľkú rozmanitosť výroby motorov (približne 1 
500 spoločností v EÚ).
Pružný systém
Smernicou 2004/26/ES sa zaviedol tzv. pružný systém na uľahčenie prechodu medzi rôznymi 
etapami týkajúcimi sa emisií. Pružný systém umožňuje výrobcom pôvodných zariadení 
(Original Equipment Manufacturers, OEM), aby medzi dvoma za sebou nasledujúcimi 
etapami limitných hodnôt emisií výfukových plynov uvádzali na trh obmedzený počet 
necestných pojazdných strojov, ktoré sú vybavené motormi, ktoré ešte vyhovujú limitom 
emisií výfukových plynov predchádzajúcej etapy. Pružný systém sa vzťahuje na vznetové 
(naftové) motory používané v stavebných, poľnohospodárskych a lesných strojoch, 
generátorových agregátoch a pumpách používajúcich motory s konštantnou rýchlosťou, ale 
nie na lokomotívy, koľajové vozidlá a plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy. Umožňuje 
OEM uvádzať na trh buď 1) obmedzený počet strojov nepresahujúci 20 % ročného predaja 
strojov OEM pre každú výkonnostnú kategóriu motorov, alebo 2) pevne stanovený počet 
strojov. Táto druhá možnosť je určená pre menšie podniky vyrábajúce menší objem motorov.

Hospodárske aspekty a konkurencieschopnosť
Pre výrobcov sú náklady na zhodu s novými emisnými limitmi značné. Zahŕňajú napríklad 
náklady na výskum a vývoj, náklady na zmenu konštrukcie strojov, náklady na zariadenia 
dodatočnej úpravy, náklady na dokumentáciu a označovanie atď. Okrem toho odvetvie EÚ, 
ktoré vyrába necestné pojazdné stroje, nečakane a vážne zasiahla svetová finančná a 
hospodárska kríza, ktorá postihla predovšetkým stavebné zariadenia a poľnohospodárske 
stroje. Výrazný pokles predaja (o 42 % v roku 2009) spôsobil obrovský pokles príjmov a 
dostupného kapitálu na financovanie potrebného technického výskumu a vývoja, pokiaľ ide o 
stroje s motormi zhodnými s etapou III B vo všetkých výkonnostných kategóriách a 
použitiach v rámci lehôt stanovených v smernici 97/68/ES. Tieto okolnosti postihujú osobitne 
menšie podniky OEM.

Pokiaľ ide o koľajové vozidlá a lokomotívy, Komisia prišla po konzultáciách s odborníkmi k 
záveru, že niektorí výrobcovia motorov pokročili vo vývoji motorov pre lokomotívy 
zhodných s etapou III B, zatiaľ čo OEM nebudú ešte úplne pripravení uvádzať na trh 
lokomotívy zhodné s etapou III B do 1. januára 2012, ako sa predpokladá v smernici 
97/68/ES. V smernici nie je stanovená etapa III B pre plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy, 
preto nie je potrebné, aby sa pružný systém na ne vzťahoval.
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V celosvetovom meradle majú v súvislosti s právnymi predpismi o emisiách z motorov 
necestných pojazdných strojov podobné ciele len EÚ, USA, Kanada a v menšom rozsahu aj 
Japonsko. Opatrenia týkajúce sa pružnosti boli okrem EÚ zavedené aj v USA a v Kanade 
a predpokladá sa, že v porovnaní so systémom, ktorý v súčasnosti platí v EÚ, výrobcom 
poskytnú väčšiu pružnosť.

V iných významných častiach sveta, napríklad v Číne, Indii, Rusku alebo Latinskej Amerike, 
takéto požiadavky neexistujú. V dôsledku toho musia výrobcovia necestných pojazdných 
strojov z EÚ čeliť nespravodlivej konkurencii zo strany výrobcov z tretích krajín, pretože 
kontrolné opatrenia týkajúce sa dovozu strojov do Európskej únie nie sú efektívne.

Environmentálne hľadiská
V tomto sektore sa na celkovom znečistení ovzdušia najviac podieľajú emisie častíc a oxidov 
dusíka. Podľa hodnotenia vplyvu, ktoré vypracovala Komisia, sa odhaduje, že emisie PM10 
z necestných pojazdných strojov v EÚ 27 predstavujú 7 % oproti 13 % spôsobeným cestnou 
dopravou. Čo sa týka emisií NOx, odvetvie necestných pojazdných strojov spôsobuje 16 % 
všetkých emisií NOx v EÚ 27, zatiaľ čo podiel cestnej dopravy na celkovom množstve emisií 
NOx je 42 %.

Ak by sa zaviedla navrhovaná 50 % pružnosť, v porovnaní so súčasným systémom 20 % by 
sa celkové emisie zo vznetových (naftových) motorov v necestných pojazdných strojoch 
v prvom roku zvýšili asi o 0,3 %. Treba poznamenať, že navrhovaná zmena predpokladá pre 
nové prísnejšie limitné hodnoty emisií len dlhšiu fázu zavádzania. Výška týchto limitných 
hodnôt sa nezmení. Napokon treba vziať do úvahy, že emisie sa znížili v dôsledku výrazného 
poklesu predaja, ktorý zapríčinila hospodárska kríza.
Komisia preto navrhuje:
1) zvýšenie percentuálneho podielu počtu motorov na použitie v pozemných strojoch 

uvádzaných na trh podľa pružného systému v každej kategórii motorov od 20 % do 50 % 
ročného predaja zariadení OEM a prispôsobenie maximálneho počtu motorov, ktoré môžu 
byť uvedené na trh podľa pružného systému ako nepovinná alternatíva v období medzi 
emisnou etapou III A a emisnou etapou III B.

2) zaradenie motorov používaných na pohon koľajových vozidiel a lokomotív do pružného 
systému.

3) platnosť týchto opatrení sa skončí 31. decembra 2013.

Stanovisko spravodajkyne
Spravodajkyňa sa domnieva, že je potrebné zabezpečiť rozvoj a konkurencieschopnosť 
priemyslu na jednej strane a ochranu životného prostredia na druhej strane. V tejto súvislosti 
sa spravodajkyňa domnieva, že v prípade navrhovanej zmeny a doplnenia smernice 97/68/ES 
ide o vyvážený návrh, cieľom ktorého je v rámci možností čo najviac zmierniť dosah súčasnej 
hospodárskej krízy na zachovanie konkurencieschopnosti a zamestnanosť vo výrobe 
motorovo a strojov a zároveň čo najviac obmedziť negatívne environmentálne vplyvy 
spôsobené nedávnym nahradením určitého počtu motorov, ktoré už nespĺňajú nové, prísnejšie 
limity emisií.
Spravodajkyňa by zároveň chcela upozorniť na otázku spravodlivej hospodárskej súťaže na 
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svetovom trhu a na zákaz dovozu neekologických strojov do EÚ. V tejto súvislosti by bolo 
potrebné požiadať Komisiu, aby poskytla informácie o tom, akým spôsobom plánuje zaručiť, 
že výrobcovia nepochádzajúci z EÚ budú spĺňať predpisy EÚ o emisiách z necestných 
pojazdných strojov.
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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

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. 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.

(7) Opatrenia uvedené v tejto smernici 
odrážajú dočasné ťažkosti, ktorým čelí 
výrobné odvetvie. 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.
Vzhľadom na osobitosti siete Spojeného 
kráľovstva a dodatočný čas a náklady na 
vypracovanie riešení etapy III B by 
dátumom skončenia platnosti v prípade 
Spojeného kráľovstva mal byť 31. 
december 2015.

Odôvodnenie

Požiadavky smernice v platnom návrhu nezohľadňujú obmedzenia vyplývajúce z rozchodu 
a hmotnostných charakteristík železničnej siete Spojeného kráľovstva ani obmedzenia 
vyplývajúce z malého, okrajového trhu, ktoré jestvuje pre tieto druhy motorov. V dôsledku 
toho hrozí zastavenie rastu nákladnej železničnej dopravy a zabránenie presunu druhu 
dopravy z cestnej na železničnú, čo je jednou z priorít dopravnej politiky EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2 – písmeno -aa (nové) 
Smernica 97/68/ES
Článok 10 – odsek 1a – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(-aa) V odseku 1a sa vypúšťa druhý 
pododsek.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2 – písmeno -aa (nové) 
Smernica 97/68/ES
Článok 10 – odseky 1b, 1c a 1d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(-aa) Pridávajú sa tieto odseky:
„1b. Náhradný motor, ktorý má byť 
nainštalovaný v koľajovom vozidle, 
vlakovej súprave alebo lokomotíve, ktoré 
boli pôvodne vybavené motorom 
nespĺňajúcim limity etapy III A alebo 
spĺňajúcom iba limity III A, musí spĺňať 
aspoň limitné hodnoty uvedené v etape III 
A. V prípade takýchto motorov sa odseky 
3g, 3i a 4a článku 9 neuplatňujú.
1c.  Členské štáty môžu na základe 
výnimky povoliť výrobu a montáž 
náhradných motorov, ktoré nespĺňajú 
požiadavky etapy III A, v týchto 
prípadoch:
i) na obnovu alebo modernizáciu 
jestvujúceho koľajového vozidla, vlakovej 
súpravy alebo lokomotívy, ak by 
uplatňovanie požiadaviek etapy 
III A spôsobilo výrazné technické ťažkosti 
týkajúce sa rozchodu, zaťaženia nápravy, 
konštrukcie karosérie/podvozku alebo 
kontrolných systémov motora/motorov pre 
mnohonásobnú prevádzku a následne by 
ohrozilo hospodársku realizovateľnosť 
projektu;
ii) ak by po nehode koľajového vozidla, 
vlakovej súpravy alebo lokomotívy alebo 
po katastrofálnom zlyhaní ich 
motora/motorov uplatňovanie požiadaviek 
etapy III A spôsobilo výrazné technické 
ťažkosti a následne by ohrozilo nákladovo 
efektívnu opravu poškodeného 
koľajového vozidla, vlakovej súpravy 
alebo lokomotívy.
V prípade takýchto motorov sa odseky 3g, 
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3i a 4a článku 9 neuplatňujú.
Ak sa udelí výnimka, členský štát, ktorý ju 
udelil, do šiestich mesiacov poskytne 
Komisii a schvaľovacím orgánom 
ostatných členských štátov dokument 
v listinnej i elektronickej forme, v ktorom 
uvedie:
— jedinečné referenčné číslo výnimky 
tak, ako sa uvádza na štítku každého 
motora, na ktorý sa vzťahuje,
— povahu výnimky vrátane popisu 
emisných úrovní v porovnaní s prahovými 
úrovňami etapy III A a podrobnosti 
alternatívnych ustanovení, ktoré sa budú 
uplatňovať,
— podrobné zdôvodnenie udelenia 
výnimky vrátane hlavných technických 
ťažkostí a ich hospodárskych 
a environmentálnych dôsledkov a popis 
konštrukčných snáh vykonaných s cieľom 
dosiahnuť požiadavky etapy III A a 
v prípade potreby ostatné opatrenia na 
rozvoj a prevádzku vozového parku,
— počet motorov, ktoré sú predmetom 
výnimky,
— podrobnosti o výrobcovi a o typových 
a sériových číslach motorov, ktoré sú 
predmetom výnimky,
— podrobnosti sérií koľajových vozidiel, 
do ktorých budú montované motory, spolu 
s oblasťami prevádzky,
— akékoľvek ďalšie informácie, ktoré 
pomôžu zdôvodniť žiadosť o výnimku.
1d. V prípade motorov umiestnených na 
trh podľa odsekov 1a, 1b a 1c sa na motor 
umiestni štítok s textom „NÁHRADNÝ 
MOTOR“ alebo sa tento text zaznačí do 
príručky užívateľa vozidla.“

Odôvodnenie

„Vzhľadom na to, že priestor vo väčšine starších vozidiel nepostačuje na uloženie motorov, 
ktoré spĺňajú etapu III B a majú rovnaký výkon, možnosť nahradenia motorov spred etapy 
III A a z nej, ktorými sú vybavené staršie vozidlá s motormi spĺňajúcimi etapu III A, umožní 
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odvetviu prejsť na čistejšie emisné normy III A. V niekoľkých málo prípadoch budú tiež 
potrebné výnimky z montáže podľa etapy III A z dôvodu obmedzení rozchodu, zaťaženia 
nápravy a konštrukcie vozidiel. Priemysel súhlasí, že akákoľvek takáto výnimka by sa mala 
udeliť iba za prísnej kontroly a obmedzení, ako aj s podrobným zdôvodnením.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

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 a jeho platnosť sa skončí 
31. decembra 2013. Na základe výnimky 
sa v prípade lokomotív, ktoré sú schopné 
prevádzky na železničnej sieti Spojeného 
kráľovstva, skončí platnosť pružného 
systému 31. decembra 2015.

Odôvodnenie

Požiadavky smernice v platnom návrhu nezohľadňujú obmedzenia vyplývajúce z rozchodu 
a hmotnostných charakteristík železničnej siete Spojeného kráľovstva ani obmedzenia 
vyplývajúce z malého, okrajového trhu, ktoré jestvuje pre tieto druhy motorov. V dôsledku 
toho hrozí zastavenie rastu nákladnej železničnej dopravy a zabránenie presunu druhu 
dopravy z cestnej na železničnú, čo je jednou z priorít dopravnej politiky EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha 
Smernica 97/68/ES
Príloha XIII – oddiel 1 – bod 1.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1.1. S výnimkou obdobia prechodu z etapy 
III A do etapy III B OEM, ktorý si želá 
používať pružný systém, požiada 
ktorýkoľvek schvaľovací orgán o 
povolenie kúpiť od svojich dodávateľov 

1.1. S výnimkou obdobia prechodu z etapy 
III A do etapy III B OEM, ktorý si želá 
používať pružný systém, požiada 
ktorýkoľvek schvaľovací orgán o 
povolenie kúpiť od svojich dodávateľov 
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motorov množstvo motorov opísané v
oddieloch 1.1.1 a 1.1.2, ktoré nespĺňajú 
súčasné hodnoty emisných limitov, ale sú 
schválené pre najbližšiu predchádzajúcu 
etapu emisných limitov.

motorov množstvo motorov opísané v 
oddieloch 1.1.1 a 1.1.2, ktoré nespĺňajú 
súčasné hodnoty emisných limitov, ale sú 
schválené pre najbližšiu predchádzajúcu 
etapu emisných limitov, a bez zbytočných 
odkladov ho dostane.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha 
Smernica 97/68/ES
Príloha XIII – oddiel 1 – bod 1.4

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 40 motorov určených na 
pohon lokomotív podľa pružného systému.

Odôvodnenie

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).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Príloha 
Smernica 97/68/ES
Príloha XIII – oddiel 1 – bod 1.7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1.7. OEM poskytne ktorémukoľvek 
žiadajúcemu orgánu udeľujúcemu typové 
schválenie v členských štátoch všetky 
informácie, ktoré orgán udeľujúci typové 
schválenie požaduje s cieľom potvrdiť, že 
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