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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 
do wprowadzenia do obrotu do dnia 1 stycznia 2012 r. lokomotyw spełniających wymogi 
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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.
Biorąc pod uwagę powyższe, sprawozdawczyni zaleca, by Komisja Ochrony Środowiska, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisja przedmiotowo właściwa, 
zaproponowała zatwierdzenie wniosku Komisji.

******

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, by 
zaproponowała zatwierdzenie wniosku Komisji.


