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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Zhrnutie návrhu Komisie

Smernicou 97/68/ES (o necestných pojazdných strojoch) sa upravuje maximum emisií oxidu 
uhoľnatého (CO2), 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 (etapy 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 veľmi rozmanitú výrobu strojov(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. Druhá možnosť je určená pre menšie podniky vyrábajúce menšie množstvo motorov.

Hospodárske aspekty a konkurencieschopnosť
Náklady na dodržanie nových emisných limitov sú pre výrobcov značne vysoké. 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 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 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 ustanovuje pre 
nové prísnejšie limitné hodnoty emisií len dlhšiu fázu zavádzania. Výška týchto limitných 
hodnôt sa však 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 z 20 % na 50 % 
ročného predaja zariadení OEM a úprava 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.
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Spravodajkyňa by zároveň chcela upozorniť na otázku spravodlivej hospodárskej súťaže na 
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.
So zreteľom na uvedené skutočnosti spravodajkyňa odporúča, aby Výbor pre životné 
prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín ako gestorský výbor navrhol schválenie 
návrhu Komisie.

******

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor navrhol schválenie návrhu Komisie.


