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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Shrnutí návrhu Komise

Směrnice 97/68/ES (nesilniční pojízdné stroje) upravuje nejvyšší úroveň emisí oxidu 
uhelnatého (CO), uhlovodíků (HC), oxidů dusíku (NOx) a částic ze vznětových motorů 
zabudovaných do stavebních, zemědělských a lesnických strojů, motorových železničních 
vozů a lokomotiv, vnitrozemských plavidel, motorů s konstantními otáčkami a malých 
zážehových motorů používaných v různých typech strojů.
Nyní platné mezní hodnoty (etapa III A) budou od 1. ledna 2011 postupně nahrazovány 
přísnějšími mezními hodnotami etapy III B. Období pro schválení typu těchto motorů začalo 
dne 1. ledna 2010. Směrnice se dotýká výroby řady různých typů strojů (přibližně 1 500 
společností v EU).

Přechodný režim
Směrnice 2004/26/ES zavedla tzv. přechodný režim, který usnadňuje přechod mezi různými 
etapami mezních hodnot emisí. V období mezi dvěma po sobě následujícími etapami mezních 
hodnot dovoluje přechodný režim výrobcům původních zařízení uvést na trh omezený počet 
nesilničních pojízdných strojů, které jsou vybaveny motory, jež z hlediska emisí z výfuku 
vyhovují mezním hodnotám předchozí etapy. Přechodný režim platí pro vznětové motory 
používané ve stavebních, zemědělských a lesnických strojích, generátorech a čerpadlech s 
motory s konstantními otáčkami, ale nikoliv pro lokomotivy, motorové železniční vozy a 
vnitrozemská plavidla. Dovoluje výrobcům původních zařízení uvést na trh 1) u každé 
kategorie motorů omezený počet strojů, jež nepřesahuje 20 % ročního odbytu dosahovaného 
výrobcem původních zařízení, nebo 2) pevně stanovený počet strojů. Tato druhá možnost je 
určena pro menší podniky s nižším objemem výroby motorů.

Ekonomické aspekty a konkurenceschopnost
Náklady na vyhovění novým mezním hodnotám emisí jsou pro výrobce vysoké. Patří k nim 
náklady na výzkum a vývoj, náklady na překonstruování vybavení, náklady na zařízení pro 
následné zpracování, náklady na dokumentaci a označení apod. Navíc byly průmyslové 
podniky v EU vyrábějící nesilniční pojízdné stroje nečekaně a těžce zasaženy globální 
finanční a hospodářskou krizí. Silně postiženy byly zejména segmenty stavebních a 
zemědělských strojů. Výrazný propad odbytu (v roce 2009 o 42 %) způsobil značný pokles 
příjmů a kapitálu k financování technologického výzkumu a vývoje motorů, jež by vyhověly 
požadavkům etapy III B, a to u všech kategorií motorů a použití v souladu s lhůtami 
stanovenými ve směrnici 97/68/ES. Tyto okolnosti se obzvláště dotýkají menších podniků 
výrobců původních zařízení.

Pokud jde o motorové železniční vozy a lokomotivy, Komise po konzultacích s experty 
dospěla k závěru, že někteří výrobci motorů pokročili ve vývoji motorů pro lokomotivy, které 
odpovídají požadavkům etapy III B, zatímco výrobci původních zařízení nebudou plně 
připraveni uvést na trh lokomotivy, které vyhovují požadavkům etapy III B, do 1. ledna 2012, 
jak předpokládá směrnice 97/68/ES. Pro vnitrozemská plavidla směrnice etapu III B 
nestanoví, proto není třeba, aby se na ně přechodný režim vztahoval.
V celosvětovém měřítku mají v oblasti právní úpravy emisí z motorů v sektoru nesilničních 
pojízdných strojů podobné ambice pouze EU, USA, Kanada a v menší míře i Japonsko. 
Kromě EU byla přechodná opatření zavedena i v USA a v Kanadě a má se za to, že oproti 



PE450.581v01-00 4/5 PA\833183CS.doc

CS

systému, který se v současnosti uplatňuje v EU, skýtají výrobcům větší flexibilitu.
V dalších významných geografických oblastech, jako je Čína, Indie, Rusko nebo Latinská 
Amerika, tyto požadavky neexistují. V důsledku toho se musí výrobci nesilničních pojízdných 
strojů z EU potýkat s nekalou soutěží ze strany výrobců z třetích zemí, neboť kontrolní 
opatření u dovozů strojních zařízení do Evropské unie nejsou účinná. 

Aspekty životního prostředí
Hlavními znečišťujícími látkami z tohoto sektoru, které se podílejí na celkovém znečišťování 
ovzduší, jsou emise částic a oxidů dusíku. Podle posouzení dopadu zpracovaného Komisí 
odhadované emise PM10 ze sektoru nesilničních pojízdných strojů v EU 27 činí 7 % oproti 
13 % u silniční dopravy. Pokud jde o emise NOx, je sektor nesilničních pojízdných strojů 
odpovědný za 16 % veškerých emisí NOx v EU 27, zatímco odvětví silniční dopravy se na 
celkových emisích NOx podílí 42 %.

Celkové emise ze vznětových (naftových) motorů u nesilničních pojízdných strojů by se v 
prvním roce při navrhované 50% míře přechodného režimu zvýšily v porovnání se současnou 
20% mírou přibližně o 0,3 %. Je nutno poznamenat, že navrhovaná změna předpokládá pouze 
delší období pro postupné zavedení nových přísnějších mezních hodnot emisí. Výše těchto 
hodnot se nijak nemění. Konečně, je třeba přihlédnout k tomu, že došlo ke snížení emisí v 
důsledku výrazného poklesu odbytu způsobeného hospodářskou krizí.

Komise proto navrhuje:
1) zvýšení procenta počtu motorů používaných v pozemních strojích, které jsou uváděny na 

trh v rámci přechodného režimu, v každé kategorii motorů z 20 % na 50 % ročního odbytu 
výrobce původních zařízení a přizpůsobení maximálního počtu motorů, které lze uvést na 
trh v rámci přechodného režimu jako alternativní možnosti na období mezi etapami 
mezních hodnot III A a III B.

2) zahrnutí motorů používaných pro pohon motorových železničních vozů a lokomotiv do 
přechodného režimu.

3) platnost těchto opatření končí dnem 31. prosince 2013.

Stanovisko navrhovatelky
Navrhovatelka se domnívá, že je nutné zabezpečit jak rozvoj a konkurenceschopnost daného 
průmyslového odvětví na jedné straně, tak ochranu životního prostředí na straně druhé. V 
tomto ohledu je navrhovatelka přesvědčena, že navrhovaná změna směrnice 97/68/ES je 
vyváženým návrhem, jehož cílem je v nejlepším možném smyslu zmírnit dopad současné 
hospodářské krize na výrobce motorů a strojů tak, aby byla zachována konkurenceschopnost a 
míra zaměstnanosti, a zároveň časově co nejvíce omezit možné nepříznivé dopady na životní 
prostředí plynoucí z pozdějšího nahrazení stanoveného počtu současných motorů, které 
doposud nevyhovují nové přísnější mezní hodnotě emisí.

Současně by chtěla navrhovatelka upozornit na otázku spravedlivé hospodářské soutěže na 
globálním trhu a na zákaz dovozů neekologických strojních zařízení do EU. V této souvislosti 
by měla být Komise vyzvána, aby poskytla informace o tom, jak plánuje zajistit, aby výrobci 
ze zemí mimo EU dodržovali pravidla EU pro emise z motorů v sektoru nesilničních 
pojízdných strojů.
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S ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhovatelka doporučuje, aby Výbor pro životní 
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor navrhl schválení návrhu 
Komise.

******

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby navrhl schválení návrhu Komise.


