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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Povzetek predloga Komisije

Direktiva 97/68/ES (o necestni mobilni mehanizaciji) določa najvišje dovoljene emisije 
izpušnih plinov za ogljikov oksid (CO), ogljikovodike (HC), dušikove okside (NOx) in trdne
delce (PM) iz dizelskih motorjev, vgrajenih v gradbeno, kmetijsko in gozdarsko 
mehanizacijo, vagone in lokomotive, plovila, ki plujejo po celinskih plovnih poteh, iz 
motorjev s stalno vrtilno frekvenco in majhnih bencinskih motorjev, ki se uporabljajo v 
različnih vrstah mehanizacije

Te veljavne mejne vrednosti (stopnje III A) bodo od 1. januarja 2011 postopoma 
nadomeščene s strožjimi mejnimi vrednostmi stopnje III B. Obdobje homologacije teh 
motorjev se je začelo 1. januarja 2010. To vpliva na proizvodnjo različnih vrst mehanizacije 
(približno 1 500 družb v EU).

Sistem prožnosti
Direktiva 2004/26/ES je uvedla tako imenovani sistem prožnosti za olajševanje prehoda med 
različnimi stopnjami emisij. Sistem prožnosti proizvajalcem originalne opreme dovoljuje, da 
v obdobju med dvema zaporednima stopnjama mejnih vrednosti emisij izpušnih plinov dajo 
na trg omejeno število necestne mobilne mehanizacije, v katero so vgrajeni motorji, ki so 
skladni le z mejnimi vrednostmi emisij prejšnjih stopenj. Sistem prožnosti se uporablja za 
motorje na kompresijski vžig (dizelske motorje) v gradbeni, kmetijski in gozdarski 
mehanizaciji, generatorskih sklopih in črpalkah z motorji s stalno vrtilno frekvenco, vendar ne 
za lokomotive, vagone in plovila, ki plujejo po celinskih plovnih poteh. Proizvajalcem 
originalne opreme dovoljuje, da dajo na trg (1) omejeno število strojev, ki ne presega 20 % 
letne prodaje mehanizacije proizvajalca originalne opreme ali (2) določeno število strojev. Ta 
druga možnost je namenjena manjšim podjetjem, ki proizvajajo manjše količine motorjev.

Gospodarski vidiki in konkurenčnost
Uskladitev z novimi mejnimi vrednostmi emisij za proizvajalce pomeni precejšen strošek. Ti 
stroški vključujejo na primer stroške za raziskave in razvoj, stroške za preoblikovanje opreme, 
stroške za naprave za naknadno obdelavo, stroške za dokumentacijo in označevanje itd. Poleg 
tega je industrijo v Uniji, ki proizvaja necestno mobilno mehanizacijo, zlasti proizvajalce 
gradbene opreme in kmetijske mehanizacije, nepričakovano in močno prizadela svetovna 
finančna in gospodarska kriza. Močan upad prodaje (42 % leta 2009) je povzročil precejšnje 
zmanjšanje prihodka in razpoložljivega kapitala za financiranje potrebnih raziskav in razvoja 
tehnologije za mehanizacijo z motorji, skladnimi s stopnjo III B, v vseh kategorijah moči 
motorja in uporab v rokih iz Direktive 97/68/ES. S tem se soočajo zlasti manjši proizvajalci 
originalne opreme.

V zvezi z vagoni in lokomotivami je Komisija na podlagi posvetovanj s strokovnjaki sklepala, 
da so nekateri proizvajalci motorjev napredovali pri razvoju motorjev za lokomotive, skladnih 
s stopnjo III B, proizvajalci originalne opreme pa še ne bodo popolnoma pripravljeni dati 
lokomotiv, skladnih s stopnjo III B, na trg do 1. januarja 2012, kot je predvideno v tej 
direktivi. Direktiva ne zagotavlja stopnje III B za plovila, ki plujejo po celinskih plovnih 
poteh, zato ni potrebe, da bi se sistem prožnosti uporabljal tudi zanje.
Na svetovni ravni imajo le Evropska unija, Združene države Amerike, Kanada in v manjšem 
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obsegu Japonska podobne cilje v zvezi z zakonodajo o emisijah motorjev v sektorju necestne 
mobilne mehanizacije. Razen EU so prožnostne ukrepe uvedle tudi Združene države in 
Kanada. Predpostavlja se, da ti ukrepi zagotavljajo večjo prožnost za proizvajalce v 
primerjavi s sistemom, ki se sedaj uporablja v EU.

Na drugih pomembnih geografskih območjih, kot so Kitajska, Indija, Rusija ali Latinska 
Amerika, teh zahtev ni. Zato se morajo proizvajalci necestne mobilne mehanizacije iz EU 
boriti z nepošteno konkurenco proizvajalcev iz tretjih držav, saj nadzorni ukrepi za uvoz 
mehanizacije v Evropsko unijo niso učinkoviti. 

Okoljski vidiki
Glavni onesnaževalci zraka iz tega sektorja so trdni delci in dušikovi oksidi. Na podlagi ocene 
učinka Komisije znašajo emisije PM10 v sektorju necestne mobilne mehanizacije za EU27 
predvidoma 7 % v primerjavi s 13 % v cestnem prometu. Emisije NOx v sektorju necestne 
mobilne mehanizacije ustvarjajo 16 % vseh emisij NOx v EU27, cestni sektor pa 42 % vseh 
emisij NOx.

Skupne emisije necestne mobilne mehanizacije s kompresijskim vžigom (dizel) naj bi se v 
prvem letu v okviru predlaganega sistema 50-odstotne prožnosti povečale za približno 0,3 % 
v primerjavi s sedanjimi 20 %. Treba je poudariti, da predlog spremembe predvideva le daljše 
obdobje uvajanja novih strožjih mejnih vrednosti emisij. Te mejne vrednosti ostajajo 
nespremenjene. Končno je treba upoštevati tudi dejstvo, da so se emisije zmanjšale zaradi 
močnega upada prodaje, kar je posledica gospodarske krize.
Komisija zato predlaga:
1) povečanje odstotka števila motorjev za vgradnjo v kopenske stroje, danih na trg v okviru 

sistema prožnosti v vsaki kategoriji motorjev, z 20 % na 50 % letne prodaje opreme 
proizvajalca originalne opreme in prilagoditev največjega števila motorjev, ki se lahko 
dajo na trg v okviru sistema prožnosti, kot alternativna možnost v obdobju prehoda z 
emisij stopnje III A na emisije stopnje III B;

2) vključitev motorjev za pogon vagonov in lokomotiv v sistem prožnosti;

3) da ti ukrepi prenehajo veljati 31. decembra 2013.

Mnenje pripravljavke mnenja
Pripravljavka mnenja meni, da je treba zagotoviti razvoj in konkurenčnost industrije, pa tudi 
varstvo okolja. Zato tudi meni, da je predlagana sprememba Direktive 97/68/ES uravnotežen 
predlog, katerega namen je čim boljša ublažitev posledic sedanje gospodarske krize za 
proizvajalce motorjev in mehanizacije, da bi ohranili konkurenčnost in delovna mesta ter 
obenem čim bolj omejili negativne vplive na okolje, ki so posledica poznejše nadomestitve 
določenega števila motorjev, ki še niso v skladu z novimi strožjimi omejitvami emisij.

Prav tako želi opozoriti na vprašanji pravične konkurence na svetovnem trgu in prepovedi 
uvoza neekološke mehanizacije v EU. V zvezi s tem bi bilo treba Komisijo pozvati, naj 
predloži informacije o tem, kako namerava zagotoviti, da bodo proizvajalci izven EU 
spoštovali predpise EU o emisijah motorjev v sektorju necestne mobilne mehanizacije.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot 
pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 

Predlog Komisije Predlog spremembe

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

(7) Ukrepi iz te direktive odražajo začasno 
težavo, s katero se srečuje proizvodni 
sektor. Zato jih je treba omejiti na prehod s 
stopnje III A na stopnjo III B in morajo 
prenehati veljati najpozneje 
31. decembra 2013. Ob upoštevanju 
posebnosti omrežja v Združenem 
kraljestvu ter dodatnega časa in stroškov, 
ki bodo potrebni za razvoj rešitev za 
stopnjo III B, bi moral biti datum 
prenehanja veljavnosti za Združeno 
kraljestvo 31. december 2015.

Obrazložitev

Zahteve iz direktive, kot so predvidene v predlogu, ne upoštevajo omejitev zaradi posebnosti 
glede tirne širine in teže v železniškem omrežju v Združenem kraljestvu ali omejitev, ki jih 
postavlja majhna tržna niša za te tipe motorjev. To bi lahko zavrlo rast železniškega 
tovornega prometa in prehod s cestnega na železniški promet, kar je ena od prednostnih 
nalog prometne politike EU.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka -a a (novo) 
Direktiva 97/68/ES
Člen 10 – odstavek 1 a – pododstavek 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

(-aa) V odstavku 1a se črta drugi 
pododstavek.

Predlog spremembe 3
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Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka -a a (novo) 
Direktiva 97/68/ES
Člen 10 – odstavki 1 b, 1 c in 1 d (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(-aa) Dodajo se naslednji odstavki:
„1b. Nadomestni motor za vgradnjo v 
vagon, vlakovno kompozicijo ali 
lokomotivo, v katerih je bil v osnovi 
nameščen motor, ki ni dosegal mejnih 
vrednosti stopnje III A ali ki je dosegal 
zgolj mejne vrednosti stopnje III A, mora 
dosegati najmanj mejne vrednosti, 
določene za stopnjo III A. Za te motorje 
ne velja člen 9(3g), (3i) in (4a).
1c.  Države članice lahko z odstopanjem 
dovolijo proizvodnjo in vgradnjo 
nadomestnih motorjev, ki ne ustrezajo 
zahtevam stopnje III A, v naslednjih 
primerih:
i) za obnovitev ali nadgradnjo obstoječega 
vagona, vlakovne kompozicije ali 
lokomotive, kadar bi zaradi uporabe 
zahtev stopnje III A prišlo do večjih 
tehničnih težav pri tirni širini, osni 
obremenitvi, oblikovanju 
konstrukcije/šasije ali nadzornih sistemih 
večoperativnih motorjev, kar bi posledično 
ogrozilo ekonomsko upravičenost 
projekta;
ii) kadar bi po nesreči ali katastrofalni 
okvari motorja (ali motorjev) vagona, 
vlakovne kompozicije ali lokomotive 
zaradi uporabe zahtev stopnje III A prišlo 
do večjih tehničnih težav, kar bi 
posledično ogrozilo stroškovno učinkovito 
popravilo poškodovanega vagona, 
vlakovne kompozicije ali lokomotive.
Za te motorje ne velja člen 9(3g), (3i) in 
(4a).
Kadar velja odstopanje, mora država 
članica, ki odstopanje dovoli, v šestih 
mesecih Komisiji in homologacijskim 
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organom drugih držav članic predložiti 
dokument v papirnati in elektronski 
obliki, ki vsebuje:
– posebno referenčno številko odstopanja, 
navedeno na oznaki, pritrjeni na vsak 
motor, na katerega se nanaša,
– naravo odstopanja, vključno z opisom 
vrednosti emisij v primerjavi z mejnimi 
vrednostmi stopnje III A in podrobnostmi 
o alternativnih določbah, ki se bodo 
uporabljale,
– podrobno utemeljitev, zakaj je 
odstopanje dovolila, vključno z glavnimi 
tehničnimi težavami, njihovimi 
ekonomskimi in okoljskimi posledicami, 
ter opis prizadevanj na področju 
oblikovanja, namenjenih približevanju 
zahtevam stopnje III A in po potrebi opis 
ukrepov za razvoj ostalega voznega parka 
ter operativnih ukrepov,
– število motorjev, za katere velja 
odstopanje,
– podatke o proizvajalcu, tipe in serijske 
številke motorjev, za katere velja 
odstopanje,
– podatke o seriji železniških vozil, v 
katera bodo motorji vgrajeni, in njihovih 
operativnih področjih,
– vse ostale informacije, ki lahko 
utemeljijo zahtevo po odstopanju.
1d. Za motorje, dane na trg v skladu z 
odstavki 1a, 1b in 1c, se na oznako, ki se 
pritrdi na motor ali doda navodilom za 
uporabo, napiše „NADOMESTNI 
MOTOR“.“

Obrazložitev

Ker razpoložljivi prostor v večini starejših vozil ne zadostuje za vgraditev motorjev enake 
moči, skladnih s stopnjo III B, bi zamenjava motorjev stopnje pred III A in stopnje III A v 
starejših vozilih z motorji, skladnim s stopnjo III A, industriji omogočila premik k čistejšim 
emisijskim standardom stopnje III A. V zelo redkih primerih bodo potrebna tudi odstopanja za 
uveljavitev III A, zaradi omejitev pri tirni širini, osni obremenitvi in oblikovanju vozil. 
Industrija se strinja, da se lahko vsako tako odstopanje dovoli zgolj ob strogem nadzoru in 
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omejitvah ter s podrobnimi utemeljitvami.

Predlog spremembe 4

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

Predlog Komisije 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 ter preneha veljati 
31. decembra 2013. Za lokomotive, ki 
lahko delujejo v železniškem omrežju v 
Združenem kraljestvu, sistem prožnosti 
izjemoma preneha veljati 31. decembra 
2015.

Obrazložitev

Zahteve iz direktive, kot so predvidene v predlogu, ne upoštevajo omejitev zaradi posebnosti 
glede tirne širine in teže v železniškem omrežju v Združenem kraljestvu ali omejitev, ki jih 
postavlja majhna tržna niša za te tipe motorjev. To bi lahko zavrlo rast železniškega 
tovornega prometa in prehod s cestnega na železniški promet, kar je ena od prednostnih 
nalog prometne politike EU.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 97/68/ES
Priloga XIII – oddelek 1 – točka 1.1

Predlog Komisije Predlog spremembe

1.1. Proizvajalec originalne opreme, ki želi 
uporabiti sistem prožnosti, kateri koli 
homologacijski organ zaprosi za 
dovoljenje, razen v prehodnem obdobju 
med stopnjo III A in stopnjo III B, da lahko 
od svojega dobavitelja motorjev kupi 
količine motorjev iz oddelkov 1.1.1. in 
1.1.2., ki ne izpolnjujejo trenutno veljavnih 

1.1. Proizvajalec originalne opreme, ki želi 
uporabiti sistem prožnosti, kateri koli 
homologacijski organ zaprosi za dovoljenje 
in ga prejme brez nepotrebnega 
odlašanja, razen v prehodnem obdobju 
med stopnjo III A in stopnjo III B, da lahko 
od svojega dobavitelja motorjev kupi 
količine motorjev iz oddelkov 1.1.1. in 
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mejnih vrednosti emisij, vendar so 
homologirani glede na najbližjo predhodno 
stopnjo mejnih vrednosti emisij.

1.1.2., ki ne izpolnjujejo trenutno veljavnih 
mejnih vrednosti emisij, vendar so 
homologirani glede na najbližjo predhodno 
stopnjo mejnih vrednosti emisij.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga
Direktiva 97/68/ES
Priloga XIII – oddelek 1 – točka 1.4

Predlog Komisije 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.

Obrazložitev

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).

Predlog spremembe 7
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Predlog direktive
Priloga
Direktiva 97/68/ES
Priloga XIII – oddelek 1 – točka 1.7

Predlog Komisije Predlog spremembe

1.7. Proizvajalec originalne opreme 
vsakemu homologacijskemu organu v 
državah članicah na zahtevo predloži vse 
informacije, ki jih ta homologacijski organ 
zahteva, da potrdi, ali so motorji v okviru 
sistema prožnosti ustrezno označeni in dani 
na trg.“

1.7. Proizvajalec originalne opreme 
vsakemu homologacijskemu organu v 
državah članicah na zahtevo predloži vse 
informacije, ki jih ta homologacijski organ 
zahteva, da preveri in potrdi, ali so motorji 
v okviru sistema prožnosti ustrezno 
označeni in dani na trg.
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