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Wartości graniczne dotyczące niedrogowych maszyn ruchomych 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Niniejsze rozporządzenie powinno 

obejmować podstawowe wymogi 

dotyczące wartości granicznych emisji i 

procedur homologacji typu UE 

odnoszących się do silników montowanych 

w niedrogowych maszynach ruchomych. 

Główne elementy odpowiednich wymogów 

niniejszego rozporządzenia opierają się na 

wynikach oceny skutków z dnia 20 

listopada 2013 r. przeprowadzonej przez 

Komisję, zawierającej analizę różnych 

wariantów sporządzoną poprzez wykazanie 

możliwych zalet i wad pod względem 

aspektów gospodarczych, 

środowiskowych, aspektów związanych z 

bezpieczeństwem i aspektów społecznych. 

W analizie tej uwzględniono zarówno 

aspekty jakościowe, jak i ilościowe. W 

następstwie porównania różnych 

wariantów zidentyfikowano i wybrano 

warianty preferowane w celu stworzenia 

(5) Niniejsze rozporządzenie powinno 

obejmować podstawowe wymogi 

dotyczące wartości granicznych emisji i 

procedur homologacji typu UE 

odnoszących się do silników montowanych 

w niedrogowych maszynach ruchomych. 

Główne elementy odpowiednich wymogów 

niniejszego rozporządzenia są oparte na 

wynikach oceny skutków z dnia 20 

listopada 2013 r. przeprowadzonej przez 

Komisję, zawierającej analizę różnych 

opcji przez przedstawienie ewentualnych 

zalet i wad pod względem aspektów 

gospodarczych, środowiskowych i skutków 

dla zdrowia oraz aspektów związanych z 

bezpieczeństwem i aspektów społecznych. 

W analizie tej uwzględniono zarówno 

aspekty jakościowe, jak i ilościowe. W 

następstwie porównania różnych 

wariantów zidentyfikowano i wybrano 

warianty preferowane w celu stworzenia 
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podstaw dla niniejszego rozporządzenia. podstaw dla niniejszego rozporządzenia. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Niniejsze rozporządzenie ma na celu 

ustanowienie zharmonizowanych 

przepisów dotyczących homologacji typu 

UE w odniesieniu do silników 

montowanych w niedrogowych maszynach 

ruchomych, mając na uwadze zapewnienie 

funkcjonowania rynku wewnętrznego. W 

tym celu należy ustanowić nowe wartości 

graniczne emisji, tak aby odzwierciedlić 

postęp techniczny i zapewnić zgodność z 

politykami Unii w sektorze drogowym, 

zmierzając tym samym do osiągnięcia 

celów Unii w zakresie jakości powietrza i 

redukcji emisji z niedrogowych maszyn 

ruchomych, skutkującego bardziej 

proporcjonalnym udziałem emisji z 

maszyn w odniesieniu do emisji z 

pojazdów drogowych. W celu poprawy 

harmonizacji rynku na poziomie UE i na 

szczeblu międzynarodowym oraz 

zmniejszenia ryzyka zakłóceń rynku należy 

poszerzyć zakres stosowania 

prawodawstwa Unii w tym obszarze. 

Ponadto w niniejszym rozporządzeniu 

zmierza się do uproszczenia 

obowiązujących ram prawnych, w tym 

środków dotyczących uproszczenia 

procedur administracyjnych, a także do 

poprawy ogólnych warunków 

egzekwowania przepisów, w szczególności 

poprzez wzmocnienie przepisów 

dotyczących nadzoru rynku. 

(6) Niniejsze rozporządzenie ma na celu 

ustanowienie zharmonizowanych 

przepisów dotyczących homologacji typu 

UE w odniesieniu do silników 

montowanych w niedrogowych maszynach 

ruchomych, mając na uwadze zapewnienie 

funkcjonowania rynku wewnętrznego w 

szerszym kontekście trwającego przeglądu 

polityki Unii w zakresie jakości powietrza. 

W tym celu należy ustanowić nowe 

wartości graniczne emisji, które powinny 

mieć zastosowanie również do maszyn 

rolniczych, tak aby odzwierciedlić postęp 

techniczny i zapewnić zgodność z 

politykami Unii w sektorze drogowym, 

zmierzając tym samym do osiągnięcia 

celów Unii w zakresie jakości powietrza i 

redukcji emisji z niedrogowych maszyn 

ruchomych i pojazdów rolniczych, 

skutkującego bardziej proporcjonalnym 

udziałem emisji z maszyn w odniesieniu do 

emisji z pojazdów drogowych. W celu 

lepszej harmonizacji rynku na poziomie 

Unii i na szczeblu międzynarodowym oraz 

zmniejszenia ryzyka zakłóceń rynku i 

niepożądanych skutków dla zdrowia 
należy poszerzyć zakres stosowania 

prawodawstwa Unii w tym obszarze. 

Ponadto w niniejszym rozporządzeniu 

zmierza się do uproszczenia 

obowiązujących ram prawnych, w tym 

środków dotyczących uproszczenia 

procedur administracyjnych, a także do 

poprawy ogólnych warunków 

egzekwowania przepisów, w szczególności 

poprzez wzmocnienie przepisów 

dotyczących nadzoru rynku. 
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Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (6a) Poza poszerzeniem zakresu 

stosowania prawodawstwa Unii w 

obszarze harmonizacji rynku i 

minimalizowaniem zakłóceń rynku w 

niniejszym rozporządzeniu zmierza się do 

uproszczenia obowiązujących ram 

prawnych, w tym środków służących 

uproszczeniu procedur administracyjnych, 

a także do poprawy ogólnych warunków 

egzekwowania przepisów, w szczególności 

przez wzmocnienie przepisów dotyczących 

nadzoru rynku. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (6b) W białej księdze Komisji 

zatytułowanej „Plan utworzenia 

jednolitego europejskiego obszaru 

transportu – dążenie do osiągnięcia 

konkurencyjnego i zasobooszczędnego 

systemu transportu”1a podkreślono 

szczególną rolę, jaką kolej i żegluga 

śródlądowa mają odgrywać w dążeniu do 

osiągnięcia celów klimatycznych. Ze 

względu na niekorzystny wpływ tych 

rodzajów transportu na czystość powietrza 

Komisja i państwa członkowskie powinny 

w ramach swoich kompetencji zapewnić 

różne możliwości wsparcia innowacji 

technologicznych w zakresie emisji, aby 

dalsze zwiększanie przewozów towarowych 

w transporcie kolejowym i śródlądowym 

wiązało się również z poprawą jakości 

powietrza w Europie. 

 –––––––––––––––––– 
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 1a Biała księga Komisji z dnia 28 marca 

2011 r. pt. „Plan utworzenia jednolitego 

europejskiego obszaru transportu – 

dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i 

zasobooszczędnego systemu transportu”, 

COM(2011) 144 final.  

Uzasadnienie 

Das jährliche Berichtssystem der Europäischen Umweltagentur zu Umweltauswirkungen im 

Verkehr (TERM) weist auf Defizite bei der Luftreinhaltung (Feinstaub, Stickoxide, Schwefel) 

bei Eisenbahn und vor allem der Binnenschifffahrt hin. Beide Verkehrsträger werden aber 

klimapolitisch benötigt. Da mit vorliegendem NRMM-Vorschlag eine Weichenstelltung für die 

Auswirkung von Eisenbahn und Binnenschifffahrt auf die Luftreinhaltung bis 2040 in der EU 

vorgenommen wird, müssen abgastechnische Innovationen durch Fördermöglichkeiten auf 

Ebene der EU und in den Mitgliedsstaaten einhergehen. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Osiągnięcie celów Unii w zakresie 

jakości powietrza wymaga nieustannych 

wysiłków na rzecz redukcji emisji z 

silników. Z tego względu producenci 

powinni otrzymać jasne informacje na 

temat przyszłych wartości granicznych 

emisji oraz powinien być im przyznany 

odpowiedni okres na ich osiągnięcie i na 

przeprowadzenie wymaganych dostosowań 

technicznych. 

(10) Trwałe osiągnięcie celów Unii w 

zakresie jakości powietrza i ochrony 

jakości powietrza od chwili obecnej do 

2020 r. i po tej dacie wymaga 

nieustannych wysiłków na rzecz redukcji 

emisji z różnego rodzaju silników. Z tego 

względu producenci powinni otrzymać z 

wyprzedzeniem jasne i wyczerpujące 

informacje na temat przyszłych wartości 

granicznych emisji oraz powinien być im 

przyznany odpowiedni okres na ich 

osiągnięcie i na przeprowadzenie 

wymaganych dostosowań technicznych. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (11a) Trwałe ograniczenie emisji z 

silników wymaga stałego zacieśniania 

bezpośredniej współpracy między 



 

 

 PE588.272/ 5 

 PL 

producentami i innymi powiązanymi 

przedsiębiorstwami z jednej strony a 

uznanymi instytucjami badawczymi z 

drugiej. Taka współpraca odgrywa istotną 

rolę w opracowywaniu nowych produktów 

i technologii, które korzystnie wpływają 

na poprawę jakości powietrza. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (12a) Aby zagwarantować optymalny 

poziom ochrony osobom pracującym w 

pobliżu maszyn oraz utrzymać jak 

najniższy poziom łącznej ekspozycji osób 

pracujących w pobliżu wielu maszyn i 

urządzeń ruchomych, należy wykorzystać 

najnowsze technologie w celu 

minimalizacji emisji. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) Należy zachęcać do wprowadzania 

pojazdów napędzanych paliwami 

alternatywnymi, które charakteryzują się 

niską emisją NOx i cząstek stałych. Należy 

zatem dostosować wartości graniczne 

dotyczące całkowitej zawartości 

węglowodorów w celu uwzględnienia 

emisji węglowodorów niemetanowych i 

metanu. 

(14) Konieczne jest zachęcanie do 

wprowadzania pojazdów napędzanych 

paliwami alternatywnymi, które 

charakteryzują się niską emisją NOx i 

cząstek stałych. Należy zatem dostosować 

wartości graniczne dotyczące całkowitej 

zawartości węglowodorów w celu 

uwzględnienia emisji węglowodorów 

niemetanowych i metanu. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 b (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (14b) Niniejsze rozporządzenie powinno 

pozostawać bez uszczerbku dla środków 

na szczeblu krajowym lub unijnym 

dotyczących używania silników lub 

niedrogowych maszyn ruchomych, które 

spełniają wymogi niniejszego 

rozporządzenia, jeżeli takie środki są 

konieczne i współmierne ze względu na 

bezpieczeństwo i higienę pracy oraz są 

niezbędne dla uniknięcia zagrożeń dla 

zdrowia pracowników narażonych na 

emisje z takich silników w niektórych 

zastosowaniach. 

Uzasadnienie 

Należy zezwolić państwom członkowskim na stosowanie zakazu używania silników 

spalinowych ze względu na bezpieczeństwo i higienę pracy, w szczególności na obszarach o 

szczególnie złej jakości powietrza. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) W celu zapewnienia kontroli emisji 

najdrobniejszych cząstek stałych (o 

wymiarach 0,1 μm i mniejszych) Komisja 

powinna być uprawniona do przyjęcia 

opartego na pomiarze liczbowym podejścia 

do emisji cząstek stałych, w uzupełnieniu 

obecnie stosowanego podejścia opartego 

na masie. W podejściu opartym na 

pomiarze liczbowym cząstek należy 

wykorzystać wyniki programu pomiaru 

cząstek stałych (PMP) Europejskiej 

Komisji Gospodarczej ONZ (EKG ONZ) i 

powinno być ono w zgodzie z istniejącymi 

ambitnymi celami dotyczącymi 

środowiska. 

(15) W celu zapewnienia kontroli emisji 

najdrobniejszych cząstek stałych (o 

wymiarach 0,1 μm i mniejszych) Komisja 

powinna być uprawniona do przyjęcia 

opartego na pomiarze liczbowym podejścia 

do emisji cząstek stałych, w uzupełnieniu 

obecnie stosowanego podejścia opartego 

na masie. W podejściu opartym na 

pomiarze liczbowym cząstek należy 

wykorzystać wyniki programu pomiaru 

cząstek stałych (PMP) Europejskiej 

Komisji Gospodarczej ONZ (EKG ONZ) i 

należy osiągnąć co najmniej poziom 

ochrony przewidziany w istniejącym 

prawodawstwie unijnym dotyczącym 

pojazdów drogowych. Ponadto w 

podejściu tym należy wspierać wymóg 

minimalizacji emisji substancji 

rakotwórczych, a tym samym chronić 
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pracowników, i powinno być ono w 

zgodzie z istniejącymi ambitnymi celami 

dotyczącymi środowiska. 

Uzasadnienie 

Der Stand der Technik beim Partikelzahlansatz (PN) wird im NRMM-Vorschlag der 

Kommission (PN = 1x1012) nicht erreicht, obwohl dies bei den Emissionsgrenzwerten (PN= 

6.0×1011) für die Typisierung von Motoren bei leichten Kraftfahrzeugen (VO 715/2007) und 

schweren Nutzfahrzeugen (VO 595/2009 ) seit Jahren der Fall ist und erwiesenermaßen sich 

auch schon technisch einwandfrei bei NRMM-Motoren (z.B. Schweiz) bewährt hat. Sollte der 

Kommissionsvorschlag hier nicht abgeändert werden, würde eine bereits veraltete Technik ab 

den 2020-er Jahren vorgeschrieben werden! Damit wird wider besseres Wissens die 

Gesundheit und der Schutz vor allem bei betroffenen ArbeitnehmerInnen vor der  

gefährlichsten Feinstaubfraktion beeinträchtigt, obwohl Hersteller heute schon sowohl 

Motoren für leichte Kfz, Lkw und Industriemotoren für NRMM-Maschinen gleichermaßen 

produzieren. Der EU-Gesetzgeber muss daher für On-road und Off-road den gleichen 

Standard vorschreiben und in den NRMM-Anhängen den PN nach Stand der Technik 

einfügen! 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (16a) Ze względu na długi okres 

użytkowania niedrogowych maszyn 

ruchomych należy zastanowić się nad 

modernizacją silników będących już w 

użytku. Taka modernizacja powinna być 

w szczególności ukierunkowana na gęsto 

zaludnione obszary miejskie oraz takie, 

które nie spełniają przepisów Unii 

dotyczących jakości powietrza. Aby 

zapewnić porównywalny i ambitny poziom 

modernizacji, państwa członkowskie 

powinny uwzględnić zasady regulaminu 

EKG ONZ nr 132 dotyczące dodatkowych 

układów ograniczających emisję 

zanieczyszczeń. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 b (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (16b) W stosownych przypadkach należy 

dążyć do synergii między ograniczeniem 

emisji gazów i cząstek stałych z silników 

zamontowanych w niedrogowych 

maszynach ruchomych a normami emisji 

mającymi zastosowanie do pojazdów 

ciężarowych, gdyż odnośne technologie są 

wzajemnie powiązane. Taka przyszła 

harmonizacja mogłaby pomóc uzyskać 

większe korzyści skali i poprawić jakość 

powietrza. W przypadku gdy niemożliwe 

jest osiągnięcie norm dla niedrogowych 

maszyn ruchomych natychmiast, Komisja 

powinna zastanowić się nad dalszymi 

działaniami. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Aby lepiej kontrolować emisje w 

rzeczywistych warunkach eksploatacji i 

aby przygotować proces oceny zgodności 

eksploatacyjnej pojazdów, należy w 

stosownym czasie przyjąć metodykę 

badania w odniesieniu do monitorowania 

wymogów dotyczących wyników emisji w 

oparciu o zastosowanie przenośnych 

systemów pomiaru emisji. 

(18) Aby lepiej kontrolować emisje w 

rzeczywistych warunkach eksploatacji i 

aby przygotować proces oceny zgodności 

eksploatacyjnej pojazdów, należy do końca 

2017 r. przyjąć metodykę badania w 

odniesieniu do monitorowania wymogów 

dotyczących wyników emisji w oparciu o 

zastosowanie przenośnych systemów 

pomiaru emisji. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 20 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) Silniki, które spełniają wymogi 

nowych przepisów dotyczących wartości 

granicznych emisji i procedur homologacji 

typu UE oraz są objęte ich zakresem 

(20) Silniki, które spełniają wymogi 

nowych przepisów dotyczących wartości 

granicznych emisji i procedur homologacji 

typu UE oraz są objęte ich zakresem 
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stosowania, powinny być dopuszczone do 

wprowadzenia na rynek w państwach 

członkowskich; silniki te nie powinny 

podlegać żadnym innym krajowym 

wymogom dotyczącym emisji. Państwo 

członkowskie udzielające homologacji 

powinno przedsięwziąć niezbędne środki 

weryfikacji w celu zapewnienia 

identyfikacji silników produkowanych 

zgodnie z każdą homologacją typu UE. 

stosowania, powinny być dopuszczone do 

wprowadzenia na rynek w państwach 

członkowskich; silniki te nie powinny 

podlegać żadnym innym krajowym 

wymogom dotyczącym emisji w celu ich 

wprowadzenia do obrotu. Państwo 

członkowskie udzielające homologacji 

powinno przedsięwziąć środki weryfikacji 

i kontroli, jeżeli wymagają tego 

okoliczności, w przypadku importu i 

dostaw silników na rynek Unii w celu 

dopilnowania, aby w każdym przypadku 

były one zgodne z wymogami homologacji 

typu UE. Powyższe nie powinno naruszać 

prawa państw członkowskich do 

wspierania lub ograniczania użytkowania 

silników wprowadzonych do obrotu, pod 

warunkiem że wybrane metody nie mają 

charakteru dyskryminującego i są 

obiektywnie uzasadnione.  

Uzasadnienie 

Identyfikacji typów silników wprowadzanych na rynek UE należy dokonywać w momencie 

przywozu. Jest to najbezpieczniejszy, najskuteczniejszy i najtańszy sposób identyfikacji i 

kontroli wszystkich takich typów silników. Zgodność z normami UE można zweryfikować przy 

pomocy towarzyszących dokumentów przywozowych. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 21 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) W celu zaspokojenia szczególnych 

potrzeb związanych z siłami zbrojnymi, 

ograniczeniami w logistyce dostaw, 

badaniami prototypów w warunkach 

terenowych oraz użytkowaniem maszyn w 

atmosferze wybuchowej należy przyznać 

ograniczoną liczbę wyłączeń. 

(21) W celu zaspokojenia szczególnych 

potrzeb związanych z siłami zbrojnymi, 

ograniczeniami w logistyce dostaw, 

badaniami prototypów w warunkach 

terenowych, niektórymi silnikami 

zamiennymi, silnikami na potrzeby 

niektórych rodzajów projektów w sektorze 

kolejowym oraz użytkowaniem maszyn w 

atmosferze wybuchowej należy przyznać 

ograniczoną liczbę wyłączeń. 

(Zob. poprawki dotyczące art. 32 ust. 4a (nowy) i 4b (nowy)). 
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Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 25 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(25) W związku z tym regulaminy EKG 

ONZ i poprawki do nich, za których 

przyjęciem Unia głosowała lub które Unia 

przyjęła na podstawie decyzji 97/836/WE, 

należy uznać za równoważne homologacji 

typu UE przyznanej na mocy niniejszego 

rozporządzenia. W związku z tym Komisja 

powinna być uprawniona do przyjęcia 

aktów delegowanych w celu ustalenia, 

które regulaminy EKG ONZ będą miały 

zastosowanie w odniesieniu do 

homologacji typu UE. 

(25) W związku z tym regulaminy EKG 

ONZ i poprawki do nich, za których 

przyjęciem Unia głosowała lub które Unia 

przyjęła na podstawie decyzji 97/836/WE, 

należy uznać za równoważne homologacji 

typu UE przyznanej na mocy niniejszego 

rozporządzenia. W związku z tym, aby 

zachować jak największą zgodność 

niniejszego rozporządzenia z 

uzgodnionymi dokumentami EKG ONZ, 
Komisja powinna być uprawniona do 

przyjęcia aktów delegowanych w celu 

ustalenia, które regulaminy EKG ONZ 

będą miały zastosowanie w odniesieniu do 

homologacji typu UE. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 27 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(27) W celu uzupełnienia niniejszego 

rozporządzenia o dalsze szczegóły 

techniczne należy przekazać Komisji 

uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z 

art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej w odniesieniu do rodzin 

silników, ingerencji, monitorowania 

wyników emisji w trakcie eksploatacji, 

procedur badań technicznych i procedur 

pomiarowych, zgodności produkcji, 

osobnej dostawy układu oczyszczania 

spalin z silnika, silników do badań 

terenowych, silników do używania w 

niebezpiecznej atmosferze, równoważności 

homologacji typu silników, informacji dla 

producentów oryginalnego sprzętu i 

użytkowników końcowych, 

samotestowania, standardów i oceny służb 

technicznych, silników z całkowitym lub 

(27) W celu uzupełnienia niniejszego 

rozporządzenia o dalsze szczegóły 

techniczne należy przekazać Komisji 

uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z 

art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej w odniesieniu do rodzin 

silników, ingerencji, monitorowania 

wyników emisji w trakcie eksploatacji, 

procedur badań technicznych i procedur 

pomiarowych, zgodności produkcji, 

osobnej dostawy układu oczyszczania 

spalin z silnika, silników do badań 

terenowych, silników do używania w 

niebezpiecznej atmosferze, równoważności 

homologacji typu silników, informacji dla 

producentów oryginalnego sprzętu (OEM) 

i użytkowników końcowych, standardów i 

oceny służb technicznych, silników z 

całkowitym lub częściowym napędem 
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częściowym napędem gazowym, 

pomiarów liczby cząstek oraz cykli badań. 

Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 

przygotowawczych Komisja prowadziła 

stosowne konsultacje, w tym na poziomie 

ekspertów. Przygotowując i opracowując 

akty delegowane, Komisja powinna 

zapewnić jednoczesne, terminowe i 

odpowiednie przekazywanie stosownych 

dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 

i Radzie. 

gazowym, pomiarów liczby cząstek oraz 

cykli badań, a także oceny rocznej 

produkcji OEM. Szczególnie ważne jest, 

aby w czasie prac przygotowawczych 

Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 

w tym na poziomie ekspertów. 

Przygotowując i opracowując akty 

delegowane, Komisja powinna zapewnić 

jednoczesne, terminowe i odpowiednie 

przekazywanie stosownych dokumentów 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 29 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (29a) Niniejsze rozporządzenie powinno 

mieć zastosowanie również do pojazdów 

rolniczych objętych przepisami 

rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 167/20131a, 

zastępującymi przepisy uchylonej 

dyrektywy 97/68/WE. Z uwagi na 

połączony efekt odroczenia etapu IV dla 

ciągników rolniczych z kategorii T2, T4.1 

i C2 oraz terminów stosowania etapu V, 

etap VI będzie trwał tylko 2 lata i 3 

miesiące. W celu uniknięcia zbędnych 

obciążeń administracyjnych silniki etapu 

IIIB powinny móc korzystać z klazul 

przejściowych określonych w niniejszym 

rozporządzeniu ze względu na wymogi 

stosowania etapu V.  

 __________________ 

 1a Dz.U. L 60 z 2.3.2013, s. 1–51. 

Uzasadnienie 

W dyrektywie 2011/87/UE przewidziano opóźnienie obowiązkowych dat etapów IIIB i IV 

odnoszących się do ciągników rolniczych oraz leśnych z kategorii T2, T4.1 i C2. 

Obowiązkowe terminy etapu V określone niniejszym rozporządzeniem zostały wyznaczone w 

taki sposób, że etap IV nie spełnia kryteriów zrównoważonego rozwoju gospodarczego, 

ponieważ zmodyfikowanie projektu dwóch ciągników w ciągu około dwóch lat stanowi 

obciążenie ekonomiczne, a nie przynosi żadnych korzyści środowiskowych. Powinna zatem 
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istnieć możliwość objęcia ciągników tych kategorii, spełniających wymogi etapu III, okresem 

przejściowym etapu V.  

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) napędu statków żeglugi śródlądowej o 

mocy netto poniżej 37 kW; 

e) napędu statków żeglugi śródlądowej o 

mocy netto poniżej 37 kW lub do celów 

pomocniczych w takich statkach; 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6) „silnik” oznacza konwertor energii inny 

niż turbina gazowa, w którym spalanie 

paliwa odbywa się w ograniczonej 

przestrzeni, wytwarzając rozprężające się 

gazy wykorzystywane bezpośrednio do 

zapewnienia siły mechanicznej, i w 

odniesieniu do którego może zostać 

udzielona homologacja typu UE; 

obejmuje on układ sterowania emisją oraz 

interfejs komunikacyjny (sprzęt i 

komunikaty) pomiędzy elektronicznymi 

jednostkami sterującymi (ECU) układu 

silnika a każdym innym mechanizmem 

napędowym lub układem sterowania 

pojazdu niezbędnym do zapewnienia 

zgodności z rozdziałami II i III; 

6) „silnik” oznacza konwertor energii inny 

niż turbina gazowa, zaprojektowany do 

przekształcania energii chemicznej 

(wejściowej) na energię mechaniczną 

(wyjściową) z wykorzystaniem procesu 

wewnętrznego spalania; obejmujący, w 

przypadku zamontowania, układ 

sterowania emisją oraz interfejs 

komunikacyjny (sprzęt i komunikaty) 

pomiędzy elektronicznymi jednostkami 

sterującymi układu silnika a każdym innym 

mechanizmem napędowym lub układem 

sterowania pojazdu niezbędnym do 

zapewnienia zgodności z rozdziałami II i 

III; 

Uzasadnienie 

Niezbędne jest sprecyzowanie definicji w celu uwzględnienia wszystkich technologii silników, 

w szczególności pod kątem wykorzystywania elektronicznych jednostek sterujących lub 

układów oczyszczania. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 9 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 9a) „silnik zamienny” oznacza silnik, 

który: 

 a) został wprowadzony do obrotu 

wyłącznie z przeznaczeniem na wymianę 

silnika już wprowadzonego do obrotu i 

zamontowanego w niedrogowej maszynie 

ruchomej; oraz 

 b) spełnia wymogi niższego etapu 

ograniczenia emisji niż etap mający 

zastosowanie w dniu wymiany 

zamontowanego silnika; 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 29 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

29) „okres przejściowy” oznacza 

pierwszych osiemnaście miesięcy od daty 

obowiązkowego wdrożenia etapu V 

określonego w art. 17 ust. 2; 

29) „okres przejściowy” oznacza pierwsze 

dwadzieścia cztery miesiące od daty 

obowiązkowego wdrożenia etapu V 

określonego w art. 17 ust. 2; 

Uzasadnienie 

W celu dostosowania do większych silników etapu V niedrogowe maszyny ruchome wymagają 

ponownego zaprojektowania. Potrzebny jest zatem dłuższy okres przejściowy. 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 43 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 43a) „zaawansowane technologie w 

zakresie emisji (AET)”i „silnik bardziej 

przyjazny dla środowiska (EEE)” 

oznaczają silnik zamontowany w 

niedrogowej maszynie ruchomej 

zdefiniowanej w pkt 1 niniejszego 

artykułu i spełniający wartości graniczne 
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emisji określone w załączniku IIa; 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 43 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 43b) „żuraw samojezdny” oznacza żuraw 

wysięgnikowy z własnym napędem, zdolny 

do przemieszczania się na 

nieutwardzonych drogach z obciążeniem 

lub bez obciążenia, wykorzystujący 

przyciąganie ziemskie dla stabilizacji 

układu, z wyjątkiem urządzeń 

wyłączonych z zakresu niniejszego 

rozporządzenia na podstawie art. 2 ust. 2 

lit. a); działa on na oponach, gąsienicach 

lub z innymi samojezdnymi urządzeniami; 

w ustalonej pozycji może być 

podtrzymywany przez podpory zewnętrzne 

lub inne wyposażenie zwiększające 

stabilność; nadwozie żurawia 

samojezdnego może być pełnoobrotowe, z 

ograniczonym obrotem lub nieobrotowe; 

żuraw jest zazwyczaj wyposażony w jedną 

lub więcej wciągarek lub hydrauliczne 

siłowniki do podnoszenia i opuszczania 

wysięgnika i ładunku; samojezdne 

żurawie są wyposażone w wysięgnik 

teleskopowy, wysięgnik przegubowy, 

wysięgnik kratownicowy lub ich 

kombinację, o konstrukcji zapewniającej 

szybkie opuszczenie; ładunki zawieszone 

na wysięgniku mogą być przemieszczane 

przez zespoły wielokrążków haka lub inne 

urządzenia do podnoszenia ładunku 

przeznaczone do prac specjalnych; 

Uzasadnienie 

(Dostosowanie techniczne) Ta definicja „żurawia samojezdnego” pochodzi z załącznika I pkt 

38 do dyrektywy 2000/14/WE (dyrektywa dotycząca hałasu). 
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Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 72 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

72) „samotestowanie” oznacza 

prowadzenie badań we własnych 

obiektach, zapis wyników badań i 

przedłożenie sprawozdania, wraz z 

wnioskami, organowi udzielającemu 

homologacji przez producenta 

wyznaczonego jako służba techniczna w 

celu oceny zgodności z określonymi 

wymogami; 

skreślony 

Uzasadnienie 

Samotestowanie nie jest wykonalne w odniesieniu do badania silników. Można je 

przeprowadzać jedynie w odniesieniu do maszyn lub pojazdów. 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) silniki o mocy odniesienia mniejszej niż 

560 kW stosowane zamiast silników 

kategorii IWP, RLL lub RLR; 

b) silniki o mocy odniesienia mniejszej niż 

560 kW stosowane zamiast silników 

kategorii IWA, IWP, RLL lub RLR; 

Uzasadnienie 

W poprawce do tabeli I-6 w załączniku II zastosowano do silników pomocniczych 

śródlądowych jednostek pływających każdej mocy takie same wartości granicznych emisji jak 

te dla silników do napędu śródlądowych jednostek pływających. Niniejsza poprawka umożliwi 

opcjonalne stosowanie tam, gdzie to możliwe, zespołów lądowych o mocy 560 kW. Do Takich 

zespołów lądowych maja zastosowanie niższe wartości graniczne emisji niż wartości 

proponowane w poprawce do tabeli I-6 w załączniku II.  

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 5 – litera a (nowa) 



 

 

 PE588.272/ 16 

 PL 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) silniki do użytku wyłącznie w statkach 

żeglugi śródlądowej, do ich napędu lub 

przeznaczone do ich napędu, o mocy 

odniesienia co najmniej 37 kW; 

a) silniki do użytku wyłącznie w statkach 

żeglugi śródlądowej, do ich napędu lub 

przeznaczone do ich napędu, 

Uzasadnienie 

W amerykańskim rozporządzeniu 40CFR1042 nie przewiduje się minimalnej mocy 37 kW. 

Usunięcie tego wyłączenia pozwoli na pełne ujednolicenie z amerykańskimi przepisami. 

Niniejsza poprawka ujednolica moc odniesienia silników do napędu śródlądowych jednostek 

pływających z amerykańskim rozporządzeniem 40CFR1042 dotyczącym wartości granicznych 

emisji z żeglugi morskiej, umożliwiając dostarczanie silników opracowanych na potrzeby 

rynku amerykańskiego, lecz wciąż stanowi o 80-procentowej redukcji emisji w stosunku do 

wartości emisji dotyczących obecnych silników do napędu śródlądowych jednostek 

pływających. 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 5 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) silniki o mocy odniesienia powyżej 560 

kW stosowane zamiast silników kategorii 

IWA, pod warunkiem zgodności z 

wymogami określonymi w art. 23 ust. 8; 

b) silniki stosowane zamiast silników 

kategorii IWA, pod warunkiem zgodności 

z wymogami określonymi w art. 23 ust. 8; 

Uzasadnienie 

Poprawka do tabeli I-6 w załączniku II rozszerza zastosowanie takich samych wartości 

granicznych emisji jak te odnoszące się do silników do napędu śródlądowych jednostek 

pływających na silniki pomocnicze śródlądowych jednostek pływających o mocy >560kW po 

to tylko, aby uwzględnić wszystkie wielkości mocy. Niniejsza poprawka ujednolica tekst, aby 

zgodnie z tą zasadą umożliwić używanie silników do napędu śródlądowych jednostek 

pływających, zatwierdzonych we właściwym cyklu, jako silniki pomocnicze. 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 6 – wprowadzenie 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6) „kategoria IWA” obejmująca silniki do 

użytku wyłącznie w statkach żeglugi 

śródlądowej, do celów pomocniczych lub 

przeznaczone do celów pomocniczych, o 

mocy netto powyżej 560 kW. 

6) „kategoria IWA” obejmująca silniki do 

użytku wyłącznie w statkach żeglugi 

śródlądowej, do celów pomocniczych lub 

przeznaczone do celów pomocniczych. 

Uzasadnienie 

Nasza poprawka do tabeli I-6 w załączniku II rozszerza zastosowanie takich samych wartości 

granicznych emisji jak te odnoszące się do silników do napędu śródlądowych jednostek 

pływających na silniki pomocnicze śródlądowych jednostek pływających o mocy >560kW po 

to tylko, aby uwzględnić wszystkie wielkości mocy. Niniejsza poprawka dostosowuje tekst 

według tej samej zasady. 

 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8) „kategoria RLR” obejmująca silniki do 

użytku wyłącznie w wagonach 

silnikowych, do ich napędu lub 

przeznaczone do ich napędu; 

8) „kategoria RLR” obejmująca: 

 a) silniki do użytku wyłącznie w 

wagonach silnikowych, do ich napędu lub 

przeznaczone do ich napędu; 

 b) silniki używane zamiast silników z 

kategorii RLL; 

Uzasadnienie 

Silniki typu używanego w wagonach silnikowych mogą być również stosowane w 

lokomotywach i nie powinny podlegać zbędnej podwójnej homologacji. 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie powołują lub 

wyznaczają organy udzielające 

homologacji właściwe w sprawach 

dotyczących homologacji oraz organy 

nadzoru rynku właściwe w sprawach 

dotyczących nadzoru rynku zgodnie z 

niniejszym rozporządzeniem. Państwa 

członkowskie powiadamiają Komisję o 

powołaniu i wyznaczeniu takich organów. 

1. Państwa członkowskie powołują lub 

wyznaczają organy udzielające 

homologacji właściwe w sprawach 

dotyczących homologacji oraz organy 

nadzoru rynku właściwe w sprawach 

dotyczących nadzoru rynku, włącznie z 

badaniem w trakcie eksploatacji, o którym 

mowa w art. 18, zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem. Państwa członkowskie 

powiadamiają Komisję o powołaniu i 

wyznaczeniu takich organów. 

 

Poprawka  32  

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. W ramach opracowania planów 

ochrony powietrza zgodnie z art. 23 

dyrektywy 2008/50/WE państwa 

członkowskie oceniają potrzebę podjęcia 

na obszarach miejskich niespełniających 

wartości granicznych ustalonych w tej 

dyrektywie środków, niewiążących się z 

nieproporcjonalnymi kosztami, w celu 

zapewnienia modernizacji istniejących 

silników zamontowanych w niedrogowych 

maszynach ruchomych za pomocą 

najnowszej technologii obniżającej emisje. 

Takiej modernizacji dokonuje się z myślą 

o spełnieniu wymogów etapu V. 

 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Niniejsze rozporządzenie nie narusza 

uprawnienia państw członkowskich do 
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ustanawiania, z należytym 

poszanowaniem traktatów, takich 

wymogów, jakie mogą one uznać za 

niezbędne do zapewnienia pracownikom 

ochrony podczas używania maszyn, o 

których mowa w niniejszym 

rozporządzeniu, pod warunkiem że te 

wymogi nie wpłyną na wprowadzanie do 

obrotu danych silników. 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Organy udzielające homologacji 

udostępniają publicznie za pośrednictwem 

unijnej centralnej platformy 

administracyjnej, o której mowa w art. 41, 

rejestr wszystkich typów silników i rodzin 

silników, którym udzieliły homologacji 

typu UE, zawierający przynajmniej 

następujące informacje: znak towarowy, 

oznaczenie producenta, kategorię silnika, 

numer homologacji typu i datę udzielenia 

homologacji typu. 

3. Organy udzielające homologacji 

udostępniają publicznie za pośrednictwem 

unijnej centralnej platformy 

administracyjnej, o której mowa w art. 41, 

rejestr wszystkich typów silników i rodzin 

silników, którym udzieliły homologacji 

typu UE, zawierający przynajmniej 

następujące informacje: znak towarowy, 

oznaczenie producenta, kategorię silnika, 

numer homologacji typu, datę udzielenia 

homologacji typu oraz parametry 

techniczne. 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 W odniesieniu do silników posiadających 

homologację typu UE organy nadzoru 

rynku przeprowadzają w odpowiednim 

zakresie i w oparciu o odpowiednie próby 

badanie dokumentacji oraz, w stosownych 

przypadkach, fizyczne oględziny i badania 

laboratoryjne silników. Wykonując te 

czynności, biorą one pod uwagę ustalone 

zasady oceny ryzyka, skargi oraz inne 

istotne informacje. 

W odniesieniu do silników posiadających 

homologację typu UE organy nadzoru 

rynku przeprowadzają w odpowiednim 

zakresie i w oparciu o znaczny odsetek 

prób badanie dokumentacji oraz, w 

stosownych przypadkach, fizyczne 

oględziny i badania laboratoryjne silników. 

Wykonując te czynności, biorą one pod 

uwagę ustalone zasady oceny ryzyka, 

skargi oraz inne istotne informacje. 
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Poprawka  36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Oprócz oznakowania przymocowanego 

do silników zgodnie z art. 31 producenci 

umieszczają na swoich silnikach 

udostępnionych na rynku lub – jeżeli nie 

jest to możliwe – na ich opakowaniu lub w 

dokumencie dołączonym do silnika swoją 

nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową 

lub zarejestrowany znak towarowy oraz 

adres w Unii, pod którym można się z nimi 

kontaktować. 

6. Oprócz oznakowania przymocowanego 

do silników zgodnie z art. 31 producenci 

umieszczają na swoich silnikach 

udostępnionych na rynku lub – jeżeli nie 

jest to możliwe – na ich opakowaniu lub w 

dokumencie dołączonym do silnika swoją 

nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową 

lub zarejestrowany znak towarowy, 

parametry techniczne oraz adres w Unii, 

pod którym można się z nimi kontaktować. 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Importerzy udostępniają instrukcje i 

informacje zgodnie z wymogami art. 41. 

5. Importerzy udostępniają instrukcje, 

informacje oraz całą dokumentację 

uzupełniającą zgodnie z wymogami art. 

41. 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Monitorowanie emisji zanieczyszczeń 

gazowych i emisji cząstek stałych typów 

silnika lub rodzin silników w trakcie 

eksploatacji odbywa się poprzez badanie 

silników zamontowanych w niedrogowych 

maszynach ruchomych działających w 

ramach zwykłych cykli pracy. Badania 

takie są prowadzone na silnikach, które są 

prawidłowo konserwowane, i są zgodne z 

1. W odniesieniu do typów silników lub 

rodzin silników, którym udzielono 

homologacji typu zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem, monitorowanie emisji 

zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych 

typów silnika lub rodzin silników w trakcie 

eksploatacji odbywa się poprzez badanie w 

trakcie eksploatacji silników 

zamontowanych w niedrogowych 
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przepisami dotyczącymi wyboru silników, 

procedur badań i sprawozdawczości z 

rezultatów w odniesieniu do różnych 

kategorii silników. 

maszynach ruchomych działających w 

ramach zwykłych cykli pracy. Badania 

takie są prowadzone – na 

odpowiedzialność producenta lub 

podmiotu, któremu powierzono 

przeprowadzenie takiego badania, i pod 

nadzorem krajowego organu 

udzielającego homologacji typu – na 

silnikach, które są prawidłowo 

konserwowane, i są zgodne z przepisami 

dotyczącymi wyboru silników, procedur 

badań i sprawozdawczości z rezultatów w 

odniesieniu do różnych kategorii silników.  

Komisja przeprowadza programy 

pilotażowe w celu opracowania 

odpowiednich procedur badań w 

odniesieniu do kategorii i podkategorii 

silników, dla których takich procedur 

badań jeszcze nie opracowano.  

Komisja przeprowadza programy 

monitorowania w celu opracowania 

odpowiednich procedur badań w 

odniesieniu do kategorii i podkategorii 

silników, dla których takich procedur 

badań jeszcze nie opracowano.  

 Komisja przeprowadza programy 

monitorowania w celu określenia, w jakim 

zakresie emisje pochodzące z cyklu 

badania, na których opiera się 

homologacja typu, odpowiadają emisjom 

mierzonym podczas rzeczywistej 

eksploatacji. Te programy monitorowania 

i ich wyniki są corocznie przedstawiane 

państwom członkowskim, a następnie 

podawane do wiadomości publicznej.  

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Zawartość foldera informacyjnego 

określa się w akcie wykonawczym i 
obejmuje ona: 

2. Zawartość wspomnianego foldera 

informacyjnego obejmuje: 

Uzasadnienie 

Zawartość foldera informacyjnego jest już określona bezpośrednio w art. 20 ust. 2, a art. 20 

ust. 4 obejmuje akty wykonawcze ustanawiające wzory foldera. Stąd nie ma potrzeby 

formułowania dalszych aktów wykonawczych w celu określenia zawartości foldera. 
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Poprawka  40 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 2 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) wstępny plan badania w trakcie 

eksploatacji zgodnie z art. 18 ust. 1; 

Uzasadnienie 

Przepisy rozporządzenia Euro 6 nakładają na producenta obowiązek przedstawienia planu 

badania w trakcie eksploatacji organowi udzielającemu homologacji typu. Zbliżony przepis 

jest proponowany w rozporządzeniu w sprawie niedrogowych maszyn ruchomych. W ślad za 

tą propozycją w chwili homologacji typu plany zostaną już zweryfikowane. 

 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. W przypadku silnika należącego do 

kategorii IWP o mocy odniesienia powyżej 

560 kW przeznaczonego do użytku zamiast 

silnika należącego do kategorii IWA 

zgodnie z art. 4 akapit drugi, wymogi 

określone w ust. 5 są spełnione osobno w 

odniesieniu do każdego mającego 

zastosowanie cyklu badania w warunkach 

stałych określonego w obydwu tabelach 

IV–5 i IV–6 w załączniku IV, a w 

dokumencie informacyjnym homologacji 

typu wskazuje się każdy cykl badania w 

warunkach stałych, w odniesieniu do 

którego wymogi te zostały spełnione. 

8. W przypadku silnika należącego do 

kategorii IWP przeznaczonego do użytku 

zamiast silnika należącego do kategorii 

IWA zgodnie z art. 4 akapit drugi, wymogi 

określone w ust. 5 są spełnione osobno w 

odniesieniu do każdego mającego 

zastosowanie cyklu badania w warunkach 

stałych określonego w obydwu tabelach 

IV–5 i IV–6 w załączniku IV, a w 

dokumencie informacyjnym homologacji 

typu wskazuje się każdy cykl badania w 

warunkach stałych, w odniesieniu do 

którego wymogi te zostały spełnione. 

Uzasadnienie 

Proponowana przez nas poprawka 9 do tabeli I-6 w załączniku II rozszerza zastosowanie 

takich samych dopuszczalnych wartości emisji jak te odnoszące się do silników do napędu 

śródlądowych jednostek pływających na silniki pomocnicze śródlądowych jednostek 

pływających o mocy >560kW po to tylko, aby uwzględnić wszystkie wielkości mocy. Niniejsza 

poprawka dostosowuje tekst według tej samej zasady. 
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Poprawka  42 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 4 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 

aktów delegowanych zgodnie z art. 55 

niniejszego rozporządzenia, w których 

określa się: 

4. Nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 

r. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 

aktów delegowanych zgodnie z art. 55 

niniejszego rozporządzenia, w których 

określa się: 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 30 – ustęp 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6a. Zamiast dostarczać świadectwo 

zgodności producent może umieścić na 

silniku oznakowanie zgodności. 

Oznakowanie zgodności zawiera kod 

elektroniczny, który można odczytać z 

użyciem powszechnie dostępnych narzędzi 

informatycznych i który umożliwia 

pobranie informacji o silniku z witryny 

internetowej producenta. Pobrane 

informacje muszą odpowiadać 

informacjom zawartym w świadectwie 

zgodności. 

Uzasadnienie 

Wymóg dostarczania świadectwa zgodności w postaci drukowanej do każdego silnika stanowi 

niepotrzebne obciążenie administracyjne i wydaje się przestarzałe w dzisiejszym cyfrowym 

świecie. Możliwość zastosowania oznakowania zgodności zamiast świadectwa, 

zapewniającego dostęp do elektronicznie przechowywanych informacji, zmniejsza to 

obciążenie, a jednocześnie pozwala na niezawodne śledzenie silników. 

 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 30 – ustęp 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 



 

 

 PE588.272/ 24 

 PL 

7. Komisja jest uprawniona do przyjęcia w 

drodze aktów wykonawczych wzoru 

świadectwa zgodności, w tym jego cech 

technicznych zaprojektowanych w celu 

zapobiegania fałszerstwom. W tym celu w 

aktach wykonawczych określa się 

zabezpieczenia drukarskie chroniące papier 

stosowany do wydania świadectwa 

zgodności. Te akty wykonawcze przyjmuje 

się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 

której mowa w art. 54 ust. 2 do dnia [31 

grudnia 2016 r.]. 

7. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 

aktów wykonawczych dotyczących wzoru 

świadectwa zgodności, w tym jego cech 

technicznych zaprojektowanych w celu 

zapobiegania fałszerstwom oraz 

drukarskich zabezpieczeń papieru 

używanego do drukowania świadectw, a 

także wzoru oznakowania zgodności i 

pobieranych informacji, w tym 

akceptowanych typów kodów 

elektronicznych, o których mowa w ust. 

6a, służących do uzyskiwania dostępu do 

informacji o silnikach. Te akty 

wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 

procedurą sprawdzającą, o której mowa w 

art. 54 ust. 2 do dnia [31 grudnia 2016 r.]. 

Uzasadnienie 

Należy upoważnić Komisję do przyjęcia wzoru oznakowania zgodności oraz pobieranych 

informacji, a także do określenia akceptowanych rodzajów kodów elektronicznych służących 

do uzyskiwania dostępu do informacji o silnikach. 

 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Oznakowanie zgodne z wymogami 

niniejszego rozporządzenia umieszcza się 

na silnikach zanim opuszczą one linię 

produkcyjną. 

2. Oznakowanie zgodne z wymogami 

niniejszego rozporządzenia umieszcza się 

na silnikach – zarówno tych 

wyprodukowanych w UE, jak i tych 

wyprodukowanych poza UE – zanim 

opuszczą one linię produkcyjną. Wymóg 

ten w żaden sposób nie wpływa na inne 

rodzaje oznakowania wymagane na mocy 

przepisów państw członkowskich lub Unii. 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 3 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. W stosownych przypadkach dla 

silników wprowadzonych do obrotu 

zgodnie z art. 32 ust. 4a wymagane 

przepisami oznakowanie zawiera 

następujące słowa: „Wyłącznie do użytku 

w pojazdach holujących łodzie 

ratunkowe”. 

 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia w 

drodze aktów wykonawczych wzoru 

oznakowania, o którym mowa w ust. 1, w 

tym zawartych w nim obowiązkowych 

istotnych informacji. Te akty wykonawcze 

przyjmuje się zgodnie z procedurą 

sprawdzającą, o której mowa w art. 54 ust. 

2 do dnia [31 grudnia 2016 r.]. 

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia w 

drodze aktów wykonawczych wzoru 

oznakowania, o którym mowa w ust. 1, w 

tym zawartych w nim obowiązkowych 

istotnych informacji, a w stosownych 

przypadkach dodatkowych informacji, o 

których mowa w ust. 3a niniejszego 

artykułu. Te akty wykonawcze przyjmuje 

się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 

której mowa w art. 54 ust. 2 do dnia [31 

grudnia 2016 r.]. 

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 32 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Niezależnie od art. 5 ust. 2 i 3 oraz art. 

17 ust. 2 państwa członkowskie mogą 

zezwolić na wprowadzanie do obrotu 

silników przeznaczonych do 

zamontowania w maszynach 

wykorzystywanych wyłącznie do celów 

holowania łodzi ratunkowych 

użytkowanych przez krajowe służby 

ratunkowe („pojazdach holujących łodzie 

ratunkowe”). 
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Uzasadnienie 

The technical requirements for Lifeboat Launch Vehicles (LLVs) are very challenging and it 

is therefore not possible to install engines which meet the emission limits proposed in this 

regulation. The space around the engine has to be kept to a minimum to avoid buoyancy 

effects which cannot simply be overcome by adding weight. As a consequence of these 

challenges it is not possible to fit the exhaust after-treatment or emission control systems to 

meet any of the emission limits proposed in the regulation. Thus the derogation from the 

emissions requirements for LLVs, which they receive in the current Directive, needs to be 

continued. 

 

Poprawka  49 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 32 – ustęp 4 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4b. Niezależnie od art. 5 ust. 3 i art. 17 

ust. 2 i na okres nie dłuższy niż 15 lat od 

mających zastosowanie dat dotyczących 

wprowadzenia do obrotu silników etapu V 

określonych w załączniku III państwa 

członkowskie zezwalają na wprowadzenie 

do obrotu silników zamiennych pod 

warunkiem, że silniki te: 

 a) należą do kategorii NRE lub NRS, ich 

moc odniesienia nie przekracza 560 kW 

oraz spełniają wymogi etapu emisji, który 

wygasł nie wcześniej niż 20 lat przed 

wprowadzeniem tych silników do obrotu i 

który jest co najmniej tak samo 

rygorystyczny, jak wartości graniczne 

emisji, jakie musiały spełniać silniki w 

momencie, gdy zostały pierwotnie 

wprowadzone do obrotu; 

 b) należą do kategorii NRE lub NRS, przy 

czym silnik zamienny i silnik oryginalny, 

należą do kategorii silników i mieszczą się 

w zakresie mocy, które nie podlegały 

homologacji typu na szczeblu unijnym w 

dniu ...*; 

 c) należą do kategorii RLL lub RLR i 

spełniają wartości graniczne emisji, jakie 

musiały spełniać silniki w momencie, gdy 

zostały pierwotnie wprowadzone do 

obrotu, lub należą do kategorii NRE lub 

NRG, a ich moc odniesienia nie 



 

 

 PE588.272/ 27 

 PL 

przekracza 560 kW. 

 __________________ 

 *Data uchylenia dyrektywy 97/68/WE. 

 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 32 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera c a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) wprowadzania do obrotu silników, 

które mają być montowane w pojazdach 

holujących łodzie ratunkowe, zgodnie z 

ust. 4a; 

 

Poprawka  51 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 32 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera c b (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 cb) wprowadzania do obrotu silników, 

które mają być montowane w pojazdach 

holujących łodzie ratunkowe, zgodnie z 

ust. 4b; 

 

Poprawka  52 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 32 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera c c (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 cc) wprowadzania do obrotu silników 

zamiennych, o których mowa w ust. 4a. 

Uzasadnienie 

Należy upoważnić Komisję do przyjęcia aktów delegowanych dotyczących specyfikacji 

technicznej silników zamiennych oraz warunków wprowadzania ich do obrotu. 
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Poprawka  53 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 32 – ustęp 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  5b. Niezależnie od wymogów art. 32 ust. 

4b, w odniesieniu do silników należących 

do kategorii RLL lub RLR państwa 

członkowskie mogą, na wniosek 

producentów oryginalnego sprzętu, 

zezwolić na wprowadzenie do obrotu 

silników należących do tych kategorii, 

które w dniu…* były częścią projektu 

znajdującego się na zaawansowanym 

etapie realizacji w rozumieniu lit. t) art. 2 

dyrektywy 2008/57/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady1a, oraz spełniają 

wszelkie wymogi etapów emisji UE 

poprzedzających etapy emisji 

obowiązujące w momencie ich 

wprowadzenia do obrotu, jeżeli stosowanie 

silników zastępczych zgodnych z nowym 

etapem pociągałoby za sobą 

nieproporcjonalne koszty. Każde państwo 

członkowskie przekazuje Komisji wykaz 

odnośnych projektów znajdujących się na 

zaawansowanym etapie realizacji do dnia 

…**. 

 –––––––––––––––––– 

 1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 

r. w sprawie interoperacyjności systemu 

kolei we Wspólnocie (Dz.U. L 191 z 

18.7.2008, s. 1). 

 *Dz.U.: Proszę wstawić: Datę wejścia w 

życie niniejszego rozporządzenia. 

 **Dz.U.: Proszę wstawić: Rok po 

opublikowaniu niniejszego 

rozporządzenia. 

 

Poprawka  54 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 36 – ustęp 4 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Jeżeli na żądanie organu udzielającego 

homologacji producent nie jest w stanie 

zweryfikować wymogów dotyczących 

oznakowania silnika określonych w art. 31, 

homologacja udzielona zgodnie z 

wymogami niniejszego rozporządzenia w 

odniesieniu do odpowiadającego typu 

silnika lub odpowiadającej rodziny 

silników może zostać cofnięta. Procedurę 

informacyjną przeprowadza się zgodnie z 

art. 36 ust. 4. 

4. Jeżeli na żądanie organu udzielającego 

homologacji producent nie jest w stanie 

zweryfikować wymogów dotyczących 

oznakowania silnika określonych w art. 31, 

homologacja udzielona zgodnie z 

wymogami niniejszego rozporządzenia w 

odniesieniu do odpowiadającego typu 

silnika lub odpowiadającej rodziny 

silników może zostać cofnięta. Procedurę 

informacyjną przeprowadza się zgodnie z 

art. 37 ust. 4. 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka stanowi wyłącznie korektę błędu edycyjnego we wniosku Komisji. Należy 

postępować zgodnie z procedurą określoną w art. 37 ust. 4. 

 

Poprawka  55 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 38 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Jeżeli producent, któremu udzielono 

homologacji typu UE, jest zgodnie z art. 20 

ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2008 

zobowiązany do wycofania od 

użytkowników wprowadzonych do obrotu 

silników, niezależnie od tego, czy są one 

zamontowane w maszynie czy nie, ze 

względu na fakt, że silniki te stanowią 

poważne naruszenie niniejszego 

rozporządzenia w odniesieniu do ochrony 

środowiska, niezwłocznie informuje o tym 

organ udzielający homologacji, który 

udzielił homologacji typu UE silnika. 

1. Jeżeli producent, któremu udzielono 

homologacji typu UE, jest zgodnie z art. 20 

ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2008 

zobowiązany do wycofania od 

użytkowników wprowadzonych do obrotu 

silników, niezależnie od tego, czy są one 

zamontowane w maszynie czy nie, ze 

względu na fakt, że silniki te stanowią 

naruszenie niniejszego rozporządzenia w 

odniesieniu do ochrony środowiska i 

zdrowia publicznego, niezwłocznie 

informuje o tym organ udzielający 

homologacji, który udzielił homologacji 

typu UE silnika. 

 

Poprawka  56 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 41 – ustęp 3 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Producent udostępnia producentom 

oryginalnego sprzętu wszystkie istotne 

informacje i niezbędne instrukcje 

przeznaczone dla użytkownika końcowego, 

w szczególności określające wszelkie 

specjalne warunki lub ograniczenia 

związane z użytkowaniem silnika. 

3. Producent udostępnia producentom 

oryginalnego sprzętu oraz wszelkim innym 

stronom trzecim na żądanie wszystkie 

istotne informacje i niezbędne instrukcje 

przeznaczone dla użytkownika końcowego, 

w szczególności określające wszelkie 

specjalne warunki lub ograniczenia 

związane z użytkowaniem silnika. 

 

Poprawka  57 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 41 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Niezależnie od wymogów określonych 

w ust. 3, producenci udostępniają 

producentom oryginalnego sprzętu 
wartości emisji dwutlenku węgla (CO2) 

określone podczas procesu udzielania 

homologacji typu UE oraz instruują ich, 

aby udzielili tych informacji 

użytkownikowi końcowemu maszyny, w 

której ma zostać zamontowany silnik. 

4. Niezależnie od wymogów określonych 

w ust. 3, producenci powszechnie 

udostępniają wartości emisji dwutlenku 

węgla (CO2) określone podczas procesu 

udzielania homologacji typu UE oraz 

instruują ich, aby udzielili tych informacji 

użytkownikowi końcowemu maszyny, w 

której ma zostać zamontowany silnik. 

 

Poprawka  58 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 42 – nagłówek 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Unijna centralna platforma 

administracyjna i baza danych 

Wymiana danych i informacji za 

pośrednictwem systemu wymiany 

informacji na rynku wewnętrznym 

Uzasadnienie 

W porównaniu z nową platformą cyfrową użycie dopracowanego systemu wymiany informacji 

na rynku wewnętrznym pozwala zaoszczędzić koszty i uniknąć niepotrzebnych czynności 

administracyjnych. 
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Poprawka  59 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 42 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja ustanawia unijną centralną 

cyfrową platformę administracyjną 

służącą do wymiany danych i informacji w 

formacie elektronicznym, związanych z 

homologacją typu UE. Platforma służy do 

wymiany danych i informacji między 

organami udzielającymi homologacji lub 

pomiędzy organami udzielającymi 

homologacji a Komisją, która to wymiana 

odbywa się w ramach niniejszego 

rozporządzenia. 

1. Wymiana danych i informacji między 

organami udzielającymi homologacji a 

Komisją w ramach niniejszego 

rozporządzenia odbywa się za 

pośrednictwem systemu wymiany 

informacji na rynku wewnętrznym 

(„IMI”) ustanowionego na podstawie 

rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 

1024/20121a. 

 __________________ 

 1a Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 

z dnia 25 października 2012 r. w sprawie 

współpracy administracyjnej za 

pośrednictwem systemu wymiany 

informacji na rynku wewnętrznym i 

uchylające decyzję Komisji 2008/49/WE 

(„rozporządzenie w sprawie IMI”) 

(Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 1). 

 (Zmiana dotyczy całości tekstu. Przyjęcie 

poprawki wymusi zmianę w całym tekście 

wszelkich odniesień do „unijnej centralnej 

platformy administracyjnej” lub 

„platformy” na „system wymiany 

informacji na rynku wewnętrznym” lub 

„IMI”.) 

Uzasadnienie 

W porównaniu z nową platformą cyfrową użycie dopracowanego systemu wymiany informacji 

na rynku wewnętrznym pozwala zaoszczędzić koszty i uniknąć niepotrzebnych czynności 

administracyjnych. 

 

Poprawka  60 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 42 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Unijna centralna cyfrowa platforma 

administracyjna obejmuje również bazę 

danych, w której są centralnie gromadzone 

oraz udostępniane organom udzielającym 

homologacji i Komisji wszelkie istotne 

informacje w odniesieniu do homologacji 

typu UE udzielonych zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem. Jeżeli jest to uzgodnione 

z danymi państwami członkowskimi, baza 

danych łączy krajowe bazy danych z 

unijną centralną bazą danych. 

2. Za pośrednictwem systemu IMI są 

centralnie gromadzone oraz udostępniane 

organom udzielającym homologacji i 

Komisji wszelkie istotne informacje w 

odniesieniu do homologacji typu UE 

udzielonych zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem. Jeśli jest to uzgodnione 

z danymi państwami członkowskimi, 

krajowe bazy danych są połączone z IMI. 

Uzasadnienie 

W porównaniu z nową platformą cyfrową użycie dopracowanego systemu wymiany informacji 

na rynku wewnętrznym pozwala zaoszczędzić koszty i uniknąć niepotrzebnych czynności 

administracyjnych. 

 

Poprawka  61 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 42 – ustęp 3 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Po wdrożeniu przepisów ust. 1 i 2 

Komisja rozszerza unijną centralną 

cyfrową platformę administracyjną o 

moduły, które umożliwiają: 

3. Komisja zapewnia, by IMI umożliwiał: 

Uzasadnienie 

W porównaniu z nową platformą cyfrową użycie dopracowanego systemu wymiany informacji 

na rynku wewnętrznym pozwala zaoszczędzić koszty i uniknąć niepotrzebnych czynności 

administracyjnych. 

 

Poprawka  62 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 42 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia w 

drodze aktów wykonawczych 

skreślony 
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szczegółowych wymogów technicznych i 

procedur niezbędnych do ustanowienia 

unijnej centralnej platformy 

administracyjnej i bazy danych, o których 

mowa w niniejszym artykule. Te akty 

wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 

procedurą sprawdzającą, o której mowa w 

art. 54 ust. 2 do dnia [31 grudnia 2016 r.]. 

Uzasadnienie 

System IMI został już dopracowany i nie ma potrzeby określania jego specyfikacji w drodze 

aktów wykonawczych. 

 

Poprawka  63 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 46 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 [...] skreślony 

Uzasadnienie 

Samotestowanie nie jest wykonalne w odniesieniu do badania silników. Można je 

przeprowadzać jedynie w odniesieniu do maszyn lub pojazdów. 

 

Poprawka  64 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 55 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 55a 

 Wsparcie finansowe na modernizację 

 1. Pod warunkiem wejścia w życie 

przepisów wykonawczych do niniejszego 

rozporządzenia państwa członkowskie 

mogą ustanowić zachęty finansowe na 

modernizację eksploatowanych silników, 

które przestrzegają niniejszego 

rozporządzenia, aby osiągnąć wartości 

graniczne emisji określone w załączniku 

mające zastosowanie do typu silnika, 

który jest modernizowany. 
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 2. Zachęty finansowe, o których mowa w 

ust. 1, nie przekraczają dla żadnego typu 

silnika dodatkowych kosztów urządzeń 

technicznych zastosowanych w celu 

zapewnienia zgodności z wartościami 

dopuszczalnymi emisji, określonymi w 

odpowiednim załączniku, w tym kosztów 

ich montażu w silniku. 

Uzasadnienie 

Member States should be able to allow operators of non-road mobile machinery to choose 

between upgrading existing systems and buying new equipment. Some of the equipment 

addressed in this Regulation exhibits extremely long life expectancies, which means that the 

expected effect of this Regulation on the emissions of those sectors would be very limited in 

the short to medium term. Having cost-effectiveness under consideration and aiming for more 

immediate results for this kind of machinery, provisions should be included encouraging 

Member States to implement measures in favour of the retrofitting of existing equipment 

having a very long life expectancy. 

 

Poprawka  65 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 56 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 56a 

 Zmiana rozporządzenia (UE) nr 

1024/2012 

 W załączniku do rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1024/20121a dodaje się punkt w 

brzmieniu1a: 

 „8a. Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 20xx/xx z 

dnia xx w sprawie wymogów dotyczących 

wartości granicznych emisji i homologacji 

typu w odniesieniu do silników 

spalinowych wewnętrznego spalania 

przeznaczonych do niedrogowych maszyn 

ruchomych*+: art. 42. 

 *Dz.U. L XX z xx.xx.xxxx, s. x. 

 ______________ 

 + Dz.U.: proszę wstawić numer 

odniesienia i datę rozporządzenia oraz 



 

 

 PE588.272/ 35 

 PL 

uzupełnić przypis.”. 

 1a Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 

z dnia 25 października 2012 r. w sprawie 

współpracy administracyjnej za 

pośrednictwem systemu wymiany 

informacji na rynku wewnętrznym i 

uchylające decyzję Komisji 2008/49/WE 

(„rozporządzenie w sprawie IMI”) (Dz.U. 

L 316 z 14.11.2012, s. 1). 

 

Poprawka  66 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 57 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Nie naruszając przepisów rozdziału II i 

III, niniejsze rozporządzenie nie 

unieważnia żadnej homologacji typu UE 

przed datami wprowadzenia do obrotu 

silników, o których mowa w załączniku III. 

1. Nie naruszając przepisów rozdziału II i 

III, niniejsze rozporządzenie nie 

unieważnia żadnej homologacji typu UE 

ani żadnego wyłączenia przed datami 

wprowadzenia do obrotu silników, o 

których mowa w załączniku III. 

Uzasadnienie 

Muszą zachować ważność nie tylko homologacje typu UE udzielone na podstawie przepisów 

dyrektywy 97/68/WE, ale również wyłączenia przyznane na podstawie tej dyrektywy. 

 

Poprawka  67 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 57 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Organy udzielające homologacji mogą 

kontynuować udzielanie homologacji typu 

zgodnie ze stosownymi przepisami 

mającymi zastosowanie w dniu wejścia w 

życie niniejszego rozporządzenia do 

obowiązkowych dat odnoszących się do 

homologacji typu UE silników, o których 

mowa w załączniku III. 

2. Organy udzielające homologacji mogą 

kontynuować udzielanie homologacji typu 

i wyłączeń zgodnie ze stosownymi 

przepisami mającymi zastosowanie w dniu 

wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia do obowiązkowych dat 

odnoszących się do homologacji typu UE 

silników, o których mowa w załączniku III. 



 

 

 PE588.272/ 36 

 PL 

Uzasadnienie 

W okresie między uchyleniem dyrektywy 97/68/WE oraz obowiązkowymi datami etapu V musi 

istnieć możliwość nie tylko udzielenia na podstawie dyrektywy 97/68/WE homologacji typu 

UE, ale również przyznania odpowiednich wyłączeń. 

 

Poprawka  68 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 57 – ustęp 5 – akapit pierwszy 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Nie naruszając przepisów art. 5 ust. 3 i 

art. 17 ust. 2, silniki przejściowe oraz, w 

stosownych przypadkach, maszyny, w 

których montowane są takie silniki, mogą 

być w dalszym ciągu wprowadzane do 

obrotu podczas okresu przejściowego, pod 

warunkiem że maszyna, w której 

zamontowany jest silnik przejściowy, ma 

datę produkcji wcześniejszą niż 1 rok po 

rozpoczęciu okresu przejściowego. 

5. Nie naruszając przepisów art. 5 ust. 3 i 

art. 17 ust. 2, silniki przejściowe oraz, w 

stosownych przypadkach, maszyny, w 

których montowane są takie silniki, mogą 

być w dalszym ciągu wprowadzane do 

obrotu podczas okresu przejściowego, pod 

warunkiem że maszyna, w której 

zamontowany jest silnik przejściowy, ma 

datę produkcji wcześniejszą niż 18 

miesięcy po rozpoczęciu okresu 

przejściowego, bez uszczerbku dla 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2008/57/WE1a i rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 1302/20141b. 

 ______________ 

 1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 

2008 r. w sprawie interoperacyjności 

systemu kolei we Wspólnocie 

(przekształcenie) (Dz.U. L 191 

z 18.7.2008, s. 1). 

 1b Rozporządzenie Komisji (UE) nr 

1302/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. 

w sprawie technicznej specyfikacji 

interoperacyjności odnoszącej się do 

podsystemu „Tabor – lokomotywy i tabor 

pasażerski” systemu kolei w Unii 

Europejskiej (Dz.U. L 356 z 12.12.2014, s. 

228). 
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Poprawka  69 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 57 – ustęp 5 – akapit drugi 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku silników należących do 

kategorii NRE państwa członkowskie 

zezwalają na rozszerzenie okresu 

przejściowego i 12-miesięcznego okresu, o 

którym mowa w akapicie pierwszym, o 

dodatkowe 12 miesięcy w odniesieniu do 

producentów oryginalnego sprzętu, których 

całkowita produkcja roczna nie przekracza 

50 sztuk niedrogowych maszyn ruchomych 

wyposażonych w silniki spalinowe. Na 

potrzeby obliczenia całkowitej produkcji 

rocznej, o której mowa w niniejszym 

ustępie, wszyscy producenci oryginalnego 

sprzętu podlegający kontroli tej samej 

osoby fizycznej lub prawnej są uznawani 

za jednego producenta oryginalnego 

sprzętu. 

W przypadku silników należących do 

kategorii NRE państwa członkowskie 

zezwalają na rozszerzenie okresu 

przejściowego i 18-miesięcznego okresu, o 

którym mowa w akapicie pierwszym, o 

dodatkowe 12 miesięcy w odniesieniu do 

producentów oryginalnego sprzętu, których 

całkowita produkcja roczna nie przekracza 

80 sztuk niedrogowych maszyn ruchomych 

wyposażonych w silniki spalinowe 

wewnętrznego spalania. Na potrzeby 

obliczenia pułapów, o której mowa w 

niniejszym ustępie, wszyscy producenci 

oryginalnego sprzętu podlegający kontroli 

tej samej osoby fizycznej lub prawnej są 

uznawani za jednego producenta 

oryginalnego sprzętu. 

 

Poprawka  70 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 57 – ustęp 5 – akapit drugi a (nowy) 

  

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 W wypadku silników z kategorii NRE 

używanych w żurawiach samojezdnych 

państwa członkowskie zezwalają na 

przedłużenie okresu przejściowego o 

dodatkowe 12 miesięcy. 

Uzasadnienie 

Żurawie samojezdne podlegają ścisłym ograniczeniom pod względem rozmiarów w wypadku 

ich transportu na drogach. Ponadto produkuje się stosunkowo niewielkie ilości różnych 

modeli, które są sprzedawane również w małych ilościach. 

 

Poprawka  71 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Artykuł 57 – ustęp 8 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 8a. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 

aktów delegowanych zgodnie z art. 55 

dotyczących metod oceny rocznej 

produkcji producentów oryginalnego 

sprzętu wnioskujących o przedłużenie 

przewidziane w ust. 5 akapit drugi. Te 

akty delegowane przyjmuje się do dnia [31 

grudnia 2016 r]. 

Uzasadnienie 

Należy unikać naruszania przepisu o przedłużeniu przewidzianym w akapicie drugim art. 57 

ust. 5. Organy udzielające homologacji powinny zatem dysponować odpowiednimi, 

ujednoliconymi metodami oceny rocznej produkcji producentów oryginalnego sprzętu. 

 

Poprawka  72 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 57 – ustęp 9 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 9a. Niezależnie od art. 5 ust. 3 oraz art. 17 

ust. 2 i art. 21, i na okres 

nieprzekraczający 10 lat od mającej 

zastosowanie daty wprowadzania na rynek 

silników zgodnych z etapem V określonej 

w załączniku III państwa członkowskie 

mogą zezwalać na wprowadzanie na rynek 

silników kategorii RLL o maksymalnej 

mocy netto większej niż 2000 kW, które 

nie są zgodne z wartościami granicznymi 

emisji określonymi w załączniku II, 

przeznaczone do montażu w 

lokomotywach, które poruszają się 

wyłącznie po odizolowanej technicznie 

sieci kolejowej o szerokości toru 1520 mm. 

W tym okresie silniki wprowadzane na 

rynek są zgodne przynajmniej z 

wartościami granicznymi emisji, które te 

silniki musiały spełniać przed 

wprowadzeniem na rynek w dniu 31 

grudnia 2011 r. Organy udzielające 

homologacji państw członkowskich 

udzielają homologacji typu UE i zezwalają 
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na wprowadzenie takich silników do 

obrotu. 
 

Poprawka  73 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 59 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Do dnia 31 grudnia 2020 r. Komisja 

przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i 

Radzie sprawozdanie dotyczące: 

1. Do dnia 31 grudnia 2020 r. Komisja 

przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i 

Radzie sprawozdanie dotyczące:  

a) oceny dalszego potencjału zmniejszenia 

emisji zanieczyszczeń w oparciu o 

najlepsze dostępne technologie oraz 

analizę kosztów i korzyści; 

a) oceny dalszego potencjału zmniejszenia 

emisji zanieczyszczeń w oparciu o 

najlepsze dostępne technologie oraz 

analizę kosztów i korzyści i oceny 

postępów państw członkowskich w 

realizacji zobowiązań dotyczących 

redukcji emisji zawartych w dyrektywie 

2001/81/WE; Sprawozdanie zawiera w 

szczególności ocenę technologicznej i 

ekonomicznej jeśli chodzi o dodanie 

wartości granicznych liczby cząstek 

stałych dla tych kategorii niedrogowych 

maszyn ruchomych, dla których ich nie 

wyznaczono w załączniku II do 

niniejszego rozporządzenia, a także 

wyznaczenie niższych wartości 

granicznych liczby cząstek stałych dla 

wszystkich kategorii zgodnie z tymi 

określonymi dla Euro VI HDV w 

dyrektywie 2005/55/WE. W sprawozdaniu 

należy również rozważyć dokonanie 

przeglądu wartości granicznych emisji dla 

HC, w tym:  

 – współczynnika A dla silników 

napędzanych całkowicie lub częściowo 

gazem przy pracy neutralnej dla klimatu, 

w porównaniu z silnikami napędzanymi 

olejem napędowym; 

b) identyfikacji potencjalnie istotnych 

rodzajów zanieczyszczeń, które obecnie 

nie są objęte zakresem niniejszego 

rozporządzenia. 

b) identyfikacji potencjalnie istotnych 

rodzajów zanieczyszczeń, które nie są 

objęte zakresem niniejszego 

rozporządzenia; 

 



 

 

 PE588.272/ 40 

 PL 

Poprawka  74 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 59 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Do dnia 31 grudnia 2025 r. Komisja 

przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i 

Radzie sprawozdanie dotyczące: 

2. Do dnia 31 grudnia 2025 r. Komisja 

przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i 

Radzie sprawozdanie dotyczące: 

a) stosowania klauzul wyłączenia 

określonych w art. 32 ust. 3 i 4; 

a) stosowania klauzul wyłączenia 

określonych w art. 32 ust. 3 i 4; 

b) monitorowania wyników badań emisji 

określonych w art. 18 oraz wyciągniętych z 

nich wniosków. 

b) monitorowania wyników badań emisji 

określonych w art. 18 oraz wyciągniętych z 

nich wniosków oraz oceny wykonalności 

w odniesieniu do wprowadzenia badań 

PEMS; 

 ba) monitorowania testów homologacji 

typu UE określonych w art. 23 i 24, ze 

szczególnym naciskiem na ocenę, czy testy 

te odpowiadają normalnym warunkom 

użytkowania silników. 

 

Poprawka  75 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 59 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 

i 2, opierają się na konsultacjach z 

właściwymi zainteresowanymi stronami 

oraz uwzględniają obowiązujące w tym 

zakresie normy europejskie i 

międzynarodowe. W stosownych 

przypadkach sprawozdaniom tym 

towarzyszą wnioski ustawodawcze. 

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 

i 2: 

 a) opierają się na konsultacjach z 

właściwymi zainteresowanymi stronami; 

 b) uwzględniają obowiązujące w tym 

zakresie normy unijne i międzynarodowe; 

oraz 

 c) w stosownych przypadkach 

sprawozdaniom tym towarzyszą wnioski 

ustawodawcze. 
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Poprawka  76 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 59 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 59a 

 Zmiana rozporządzenia (UE) nr 167/2013 

 W art. 19 ust. 3 dodaje się akapit 

w brzmieniu: 

 „Do celów wprowadzania do obrotu, 

rejestracji i oddawania do użytku 

traktorów kategorii T2, T4.1 i C2, silniki 

spełniające wymogi etapu IIIB są 

uznawane za silniki przejściowe zgodnie z 

definicją w rozporządzeniu (UE) 

XX/20151a, art. 3 ust. 30. 

 ________________ 

 1a Rozporządzenie (UE) XX/2015, art. 3 

ust. 30.ˮ 

 

Poprawka  77 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – tabela I-5 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję 

 

Tabela I-5: Podkategorie silników kategorii IWP określonej w art. 4 pkt 5 

Kategori

a 

Typ 

zapłonu 
Tryb 
prędkości 

Zakres mocy 

(kW) 

Podkatego

ria 

Moc 

odniesienia 

IWP 
Wszyst

kie 
Zmienna 

37≤P<75 IWP-v-1 

Maksymaln

a moc netto 

75≤P<130 IWP-v-2 

130≤P<300 IWP-v-3 

300≤P<1000 IWP-v-4 

P≥1000 IWP-v-5 
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Stała 

37≤P<75 IWP-c-1 

Znamionow

a moc netto 

75≤P<130 IWP-c-2 

130≤P<300 IWP-c-3 

300≤P<1000 IWP-c-4 

P≥1000 IWP-c-5 

 

Poprawka 

 

Kategoria 
Typ 

zapłonu 
Charakter 
prędkości 

Pojemność 
Zakres mocy 

(kW) 

Podkategor

ia 
Moc odniesienia 

IWP 
Wszyst

kie 

Zmienna 

< 0.9 

19≤P<75 IWP-v-1 
Maksymalna 

moc netto 

75≤P<300 IWP-v-2 

 

300≤P<600 IWP-v-3 

0.9≤disp.<1.2 
< 300 IWP-v-3 

300≤P<600 IWP-v-5 

1.2≤disp.<3.5 
< 300 IWP-v-6 

300≤P<600 IWP-v-7 

3.5≤disp.<7.0 
< 300 IWP-v-8 

300≤P<600 IWP-v-9 

Wszystkie P ≥ 600 IWP-v-10 

Stała 

< 0.9 

19≤P<75 IWP-c-1 

Znamionowa 

moc netto 

75≤P<300 IWP-c-2 

300≤P<600 IWP-c-3 

0.9≤disp.<1.2 
< 300 IWP-c-3 

300≤P<600 IWP-c-5 

1.2≤disp.<3.5 
< 300 IWP-c-6 

300≤P<600 IWP-c-7 

3.5≤disp.<7.0 
< 300 IWP-c-8 

300≤P<600 IWP-c-9 

Wszystkie P ≥ 600 IWP-c-10 
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Poprawka  78 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – tabela I-6 

 

Tekst proponowany przez Komisję 

 

Kategori

a 

Typ 

zapłonu  
Tryb 
prędkości 

Zakres mocy 

(kW) 

Podkatego

ria 

Moc 

odniesienia 

IWA 
Wszyst

kie 

Zmienna 
560≤P<1000 IWA-v-1 Maksymaln

a moc netto P≥1000 IWA-v-2 

Stała 560≤P<1000 IWA-c-1 
Znamionow

a moc netto 

 

Poprawka 

 

Kategoria 
Typ 

zapłonu 
Charakter 
prędkości 

Pojemność 
Zakres 

mocy (kW) 

Podkategori

a 

Moc 

odniesienia 

IWA 
Wszyst

kie 

Zmienna 

< 0.9 

19≤P<75 IWA-v-1 

Maksymalna 

moc netto 

75≤P<300 IWA-v-2 

300≤P<600 IWA-v-3 

0.9≤disp.<1.2 
< 300 IWA-v-4 

300≤P<600 IWA-v-5 

1.2≤disp.<3.5 
< 300 IWA-v-6 

300≤P<600 IWA-v-7 

3.5≤disp.<7.0 
< 300 IWA-v-8 

300≤P<600 IWA-v-9 

Wszystkie P ≥ 600 IWA-v-10 

Stała 

< 0.9 

19≤P<75 IWA-c-1 

Znamionowa 

moc netto 

75≤P<300 IWA-c-2 

300≤P<600 IWA-c-3 

0.9≤disp.<1.2 
< 300 IWA-c-4 

300≤P<600 IWA-c-5 

1.2≤disp.<3.5 
< 300 IWA-c-6 

300≤P<600 IWA-c-7 
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3.5≤disp.<7.0 
< 300 IWA-c-8 

300≤P<600 IWA-c-9 

Wszystkie P ≥ 600 IWA-c-10 

 

Poprawka  79 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – nagłówek 1 – tabela II-1 

 

Tekst proponowany przez Komisję 

Tabela II-1: Wartości graniczne emisji dla etapu V w odniesieniu do silników kategorii NRE, 

zdefiniowanej w art. 4 pkt 1  

Etap 

emisji 

Pod-

kategoria 

silnika 

Zakres mocy Typ 

zapłonu 

silnika 

CO HC NOx Masa 

cząstek 

stałych  

PN A 

  kW  g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh liczba/k

Wh 

 

Etap V 
NRE-v-1 

NRE-c-1 
0<P<8 CI 8,00 (HC+NOx≤7,50) 0,401) - 1,10 

Etap V 
NRE-v-2 

NRE-c-2 
8≤P<19 CI 6,60 (HC+NOx≤7,50) 0,40 - 

1,10 

Etap V 
NRE-v-3 

NRE-c-3 
19≤P<37 CI 5,00 (HC+NOx≤4,70) 0,015 1x1012 1,10 

Etap V 
NRE-v-4 

NRE-c-4 
37≤P<56 CI 5,00 (HC+NOx≤4,70) 0,015 1x1012 1,10 

Etap V 
NRE-v-5 

NRE-c-5 
56≤P<130 

Wszystki

e 
5,00 0,19 0,40 0,015 1x1012 

1,10 

Etap V 
NRE-v-6 

NRE-c-6 
130≤P≤560 

Wszystki

e 
3,50 0,19 0,40 0,015 1x1012 

1,10 

Etap V 
NRE-v-7 

NRE-c-7 
P>560 

Wszystki

e 
3,50 0,19 3,50 0,045 - 

6,00 

1) 0,6 w odniesieniu do uruchamianych ręcznie silników z wtryskiem bezpośrednim, chłodzonych powietrzem. 

 

Poprawka 

Tabela II-1: Wartości graniczne emisji dla etapu V w odniesieniu do silników kategorii NRE, 

zdefiniowanej w art. 4 pkt 1  

Etap emisji Pod-

kategoria 

silnika 

Zakres 

mocy 

Typ 

zapłonu 

silnika 

CO HC NOx Masa 

cząstek 

stałych  

PN A 

  kW  g/kW

h 

g/kW

h 

g/kW

h 

g/kWh liczba/k

Wh 

 

Etap V 
NRE-v-1 

NRE-c-1 
0<P<8 CI 8,00 

(HC+NOx≤7,

50) 
0,401) - 1,10 
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Etap V 
NRE-v-2 

NRE-c-2 
8≤P<19 CI 6,60 

(HC+NOx≤7,

50) 
0,40 - 

1,10 

Etap V 
NRE-v-3 

NRE-c-3 
19≤P<37 CI 5,00 

(HC+NOx≤4,

70) 
0,015 1x1012 

1,10 

Etap V 
NRE-v-4 

NRE-c-4 
37≤P<56 CI 5,00 

(HC+NOx≤4,

70) 
0,015 1x1012 

1,10 

Etap V 
NRE-v-5 

NRE-c-5 
56≤P<130 Wszystkie 5,00 0,19 0,40 0,01 9x1011 

1,10 

Etap V 
NRE-v-6 

NRE-c-6 

130≤P≤56

0 
Wszystkie 3,50 0,19 0,40 0,01 9x1011 

1,10 

Etap V 
NRE-v-7 

NRE-c-7 
P>560 Wszystkie 3,50 0,19 3,50 0,045 - 

6,00 

1) 0,6 w odniesieniu do uruchamianych ręcznie silników z wtryskiem bezpośrednim, chłodzonych powietrzem. 

 

 

 

 


