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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 v tem času 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) 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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Ob upoštevanju navedenega pripravljavka mnenja priporoča, da Odbor za okolje, javno 
zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor predlaga sprejetje predloga Komisije.

******

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot 
pristojni odbor, naj predlaga sprejetje predloga Komisije.


