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Pozměňovací návrh 17
Bas Eickhout

Návrh směrnice – pozměňující akt
-

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise;

Or. en

Odůvodnění

Pokud by došlo k rozšíření platnosti ustanovení směrnice o nesilničních pojízdných strojích 
(NRMM – Non-Road Mobil Machinery) týkajících se flexibility, bylo by ohroženo dosažení 
cílů EU, pokud jde o kvalitu ovzduší v členských státech. Návrh je v rozporu se slovy Komise 
a EP vyzývá k tomu, aby legislativa týkající se kvality ovzduší se ve větší míře zaměřovala na 
zdroje. Snižování nároků stávající legislativy by rovněž představovalo nebezpečný precedens 
pro další právní předpisy EU, které upravují mezní hodnoty emisí.

Pozměňovací návrh 18
Kriton Arsenis, Åsa Westlund

Návrh směrnice – pozměňující akt
-

Návrh legislativního usnesení Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Pavel Poc

Návrh směrnice – pozměňující akt
-
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Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise; 

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Bairbre de Brún

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Směrnice 97/68/ES9 se týká emisí z 
výfuku motorů zabudovaných do 
nesilničních pojízdných strojů. Současné 
mezní hodnoty emisí platné pro schválení 
typu většiny vznětových motorů v rámci 
etapy III A budou nahrazeny přísnějšími 
mezními hodnotami v rámci etapy III B. 
Tyto mezní hodnoty platí od 1. ledna 2010 
pro schválení typu takových motorů a od 1. 
ledna 2011 pro uvedení na trh.

1) Směrnice 97/68/ES9 se týká emisí z 
výfuku a mezních hodnot pro emise látek 
znečišťujících ovzduší z motorů 
zabudovaných do nesilničních pojízdných 
strojů a přispívá k ochraně lidského zdraví 
a životního prostředí. Současné mezní 
hodnoty emisí platné pro schválení typu 
většiny vznětových motorů v rámci etapy 
III A budou nahrazeny přísnějšími 
mezními hodnotami v rámci etapy III B. 
Tyto mezní hodnoty platí od 1. ledna 2010 
pro schválení typu takových motorů a od 1. 
ledna 2011 pro uvedení na trh.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na soulad s čl. 1 směrnice 97/68/ES, která si klade za cíl sblížení právních 
předpisů členských států týkajících se norem emisí a postupů schvalování typu pro motory 
určené pro nesilniční pojízdné stroje a která bude přispívat k řádnému fungování vnitřního 
trhu a k ochraně lidského zdraví a životního prostředí.



AM\857770CS.doc 5/63 PE458.785v01-00

CS

Pozměňovací návrh 21
Holger Krahmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) Komise v současnosti připravuje 
v souladu s doporučeními uvedenými 
v čl. 2 směrnice Evropského parlamentu a 
Rady č. 2004/24/ES přezkum směrnice 
č. 97/68/ES. Opatření stanovená touto 
směrnicí by však s ohledem na jejich 
účinnost měla vstoupit v platnost se 
zahájením etapy III B.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) Komise by ve svém příštím přezkumu 
směrnice č. 97/68/ES měla navrhnout 
novou etapu mezních hodnot emisí –
etapu V –, která by měla odpovídat 
požadavkům norem EURO VI pro těžká 
nákladní vozidla.

Or. en

Odůvodnění

Ke stanovení nových mezních hodnot by mělo dojít co nejdříve – v rámci příštího přezkumu 
směrnice č. 97/68/ES –, aby měl průmysl k dispozici nezbytný čas na technické provedení 
těchto nových požadavků. Uplatnění mezních hodnot Euro VI povede k zavedení přísnější 
mezní hodnoty PM (hmotnost částic) a PN (množství tuhých částic), a ve srovnání s již 
definovanými hodnotami etapy IV, které se vztahují na hnací motory, tak umožní další snížení 
emisí částic.
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Pozměňovací návrh 23
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b) Nově stanovené požadavky na 
snižování emisí částic a zejména pak 
mezní hodnota pro množství tuhých částic 
(PN) by měly být pro všechny kategorie 
motorů zavedeny ještě předtím, než bude 
proveden přezkum směrnice 97/68/ES, 
aby bylo zajištěno účinné snížení emisí 
velmi jemných částic.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že velmi jemné částice nemají téměř žádnou hmotnost, neumožňuje 
současný přístup založený na sledování mezních hodnot PM (hmotnosti částic) naleznout 
odpovídající řešení problému emisí velmi jemných částic, které mají velmi škodlivý vliv na 
lidské zdraví a mají rovněž významné klimatické dopady (zejména pokud jde o částice černého 
uhlíku). Schválení mezních hodnot množství tuhých částic (PN) zaručí rychlé zavedení 
nejlepších dostupných technologií umožňujících účinné řešení problému emisí tuhých částic.

Pozměňovací návrh 24
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1 c (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c) Pod záštitou EHK OSN v současné 
době probíhají diskuse o jednotných 
požadavcích na dodatečně instalovaná 
zařízení na kontrolu emisí. Komise by na 
základě těchto diskusí měla v rámci 
plánovaného přezkumu směrnice 
97/68/EC vymezit komplexní přístup 
k provádění dodatečných instalací 
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systémů následného zpracování na 
nesilničních pojízdných strojích (NRMM 
– Non-Road Mobil Machinery).

Or. en

Odůvodnění

Vybavení stávajícího strojního parku moderními zařízeními na kontrolu emisí je důležitým 
opatřením, které umožní rychlé snížení environmentálních dopadů celého odvětví NRMM.

Pozměňovací návrh 25
Karin Kadenbach

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) Směrnice 98/24/ES stanoví, že emise 
sazí vznětových motorů jsou 
karcinogenní. Na činnosti a úkony, při 
kterých přijde obsluha stroje se vznětovým 
motorem do styku s jeho emisemi, se 
vztahuje povinnost omezit tyto emise na 
nejmenší možnou míru, jakou umožňuje 
stav techniky. Zvláště na staveništích jsou 
pracovníci trvale vystavováni emisím ze 
stavebních strojů, a zasluhují si tedy 
nejlepší možnou ochranu.

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh upřesňuje pozměňovací návrh zpravodajky a doplňuje – dlouho 
chybějící – odkaz na směrnici o nebezpečných látkách.

Pozměňovací návrh 26
Karin Kadenbach

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1 b (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b) Ve světle zkušenosti, vědeckých 
poznatků a dostupných technologií je 
třeba podniknout tyto nové kroky:
a) dlouhá služební doba v současnosti 
používaných nesilničních pojízdných 
strojů a zařízení je příčinou toho, že ještě 
dlouho do budoucna bude jejich vysoká 
emisní hladina ohrožovat zdraví a životní 
prostředí. Je proto třeba co nejdříve 
stanovit jednotný postup pro celou Unii, 
který umožní vybavit tyto stroje následným 
zpracováním emisí.
b) velmi jemné částice jsou produktem 
spalovacích procesů probíhajících za 
vysokých teplot. Tyto nanočástice (PM 
0,1) nemají téměř žádnou hmotnost, a 
gravimetrická měření je proto nemohou 
náležitým způsobem zohlednit. Jejich 
toxikologický význam pro lidské zdraví byl 
přesto podnětem k tomu, aby v právních 
předpisech Společenství vztahujících se na 
těžká nákladní vozidla (kategorie Euro VI 
podle čl. 12 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady č. 595/2009 ze dne 
18. června 2009 o schvalování typu 
motorových vozidel a motorů s ohledem 
na emise z těžkých nákladních vozidel 
(Euro VI) a o přístupu k informacím o 
opravách a údržbě vozidel1), případně též 
na lehká vozidla (kategorie Euro VI podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o 
schvalování typu motorových vozidel z 
hlediska emisí z lehkých osobních vozidel 
a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a 
z hlediska přístupu k informacím o 
opravách a údržbě vozidla2) byla 
stanovena mezní hodnota množství částic 
a odpovídající metoda měření. Stejné 
opatření je třeba zavést i pro pojízdné 
stroje a zařízení.
c) u pojízdných dopravních strojů je 
nutno v pravidelných časových 
intervalech provádět kontroly, které zjistí, 
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zda množství emisí, které produkují, 
odpovídá hodnotám stanovených při jejich 
schvalování. Stanovení odpovídajících 
metod měření a zkušebních cyklů, které by 
orgánům členských států umožňovaly 
jednoduché a decentralizované provádění, 
by bylo velice významným přínosem pro 
zdraví a životní prostředí.
1 Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 1.
2 Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1.

Or. de

Odůvodnění

Z hlediska životního prostředí a zdraví je důležité nejen zavedení emisních norem, ale také 
zlepšování emisních vlastností používaných strojů a zařízení. Dodatečná instalace systémů 
pro úpravu výfukových plynů, zejména filtry částic vznětových motorů (DPF), je běžnou praxí 
především ve Švýcarsku a dobře se zde osvědčila. Na základě dodatečné instalace zařízení lze 
pro množství tuhých částic zaručit i novou mezní hodnotu.

Pozměňovací návrh 27
Matthias Groote

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Přechod na etapu III B vyžaduje 
skokovou změnu v technologii s 
významnými zaváděcími náklady na 
překonstruování motorů a vývoj 
pokročilých technických řešení. K 
přechodu má dojít v době, kdy průmysl 
čelí vážným hospodářským problémům.

2) Přechod na etapu III B vyžaduje 
skokovou změnu v technologii s 
významnými zaváděcími náklady na 
překonstruování motorů a vývoj 
pokročilých technických řešení. 
Hospodářská situace, která je především 
v tomto průmyslovém odvětví napjatá, 
vyžaduje nezbytná opatření.

Or. de
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Pozměňovací návrh 28
Martin Callanan

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Přechod na etapu III B vyžaduje 
skokovou změnu v technologii s 
významnými zaváděcími náklady na 
překonstruování motorů a vývoj 
pokročilých technických řešení. K 
přechodu má dojít v době, kdy průmysl 
čelí vážným hospodářským problémům.

2) Vývoj motorů na úrovni etapy III B 
vyžaduje skokovou změnu v technologii s 
významnými zaváděcími náklady na 
překonstruování motorů a vývoj 
pokročilých technických řešení. 
Zabudování těchto motorů do stávajících 
strojů si navíc vyžádá podstatné úpravy 
těchto strojů.
Veškerá tato technická práce probíhá 
v době, kdy celý průmysl stále ještě čelí 
vážným hospodářským problémům, které 
jsou následkem jeho nebývalého propadu.

Or. en

Odůvodnění

Etapa III B je pro výrobce motorů i strojů, pro které jsou tyto motory určeny, z technického 
hlediska etapou nejnáročnější. Tato etapa se začíná v době poznamenané hlubokou recesí, 
která vážně otřásla celým průmyslem, kdy některá jeho odvětví, spadající do působnosti této 
směrnice, utrpěla 30–70 % pokles odbytu.

Pozměňovací návrh 29
Peter Liese

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Přechod na etapu III B vyžaduje 
skokovou změnu v technologii s 
významnými zaváděcími náklady na 
překonstruování motorů a vývoj 
pokročilých technických řešení. K 
přechodu má dojít v době, kdy průmysl 
čelí vážným hospodářským problémům.

2) Přechod na etapu III B vyžaduje 
skokovou změnu v technologii s 
významnými zaváděcími náklady na 
překonstruování motorů a vývoj 
pokročilých technických řešení. 
Celosvětová finanční a hospodářská krize 
nemůže sloužit jako důvod pro zmírňování 
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environmentálních norem. Investice do 
technologií šetrných k životnímu prostředí 
jsou významné pro podporu budoucího 
růstu, zaměstnanosti a ochranu zdraví.

Or. en

Odůvodnění

Komise v rámci současné debaty vyslovila názor, že celosvětová finanční a hospodářská krize 
má velmi nepříznivý dopad na průmysl vyrábějící nesilniční pojízdné stroje. Navzdory 
obtížím, s nimiž se tato průmyslová odvětví v současnosti potýkají, je třeba znovu zdůraznit, že 
krize nesmí sloužit jako důvod pro zmírňování environmentálních norem. Investice do 
zelených technologií jsou naopak motorem budoucího růstu a zaměstnanosti v Evropě a 
důležitým faktorem ochrany zdraví.

Pozměňovací návrh 30
Martin Callanan

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) Přechodný režim poskytuje výrobcům 
strojních zařízení čas navíc, kdy mohou 
upravit konstrukci svých strojů, tak aby do 
nich bylo možné namontovat nové motory.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice se sice vztahuje na výrobce motorů, má však přímý dopad na výrobce strojních 
zařízení, která těchto motorů využívají. Zatímco směrnice stanoví pouze data, k nimž mají být 
motor uváděny na trh, přechodný režim dává výrobcům strojních zařízení další čas na to, aby 
provedli nezbytné úpravy umožňující montáž těchto motorů. Podání žádosti o přechodný 
režim a jeho sledování je odpovědností výrobce strojních zařízení.
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Pozměňovací návrh 31
Martin Callanan

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) Čl. 2 písm. b) směrnice 2004/26/ES10

předvídá zhodnocení případné potřeby 
dalších přechodných režimů.

4) Čl. 2 písm. b) směrnice 2004/26/ES10

předvídá zhodnocení případné potřeby 
dalších přechodných režimů bez ohledu na 
probíhající komplexní přezkum směrnice 
97/68/ES, který provádí Evropská komise.

Or. en

Odůvodnění

Musí být zřejmé, že další přechodný režim reaguje na bezprostřední konkrétní potřebu, což je 
možnost, kterou poskytuje čl. 2 písm. b) směrnice 2004/26/ES. Probíhající přezkum směrnice 
97/68/ES má na druhé straně širší oblast působnosti a jeho cílem je provést posouzení celého 
tohoto rámce a následně jeho celkovou revizi.

Pozměňovací návrh 32
Martin Callanan

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) Během krize významně poklesl odbyt, 
což mělo vliv na reálnou hodnotu 
stávajícího přechodného období, a to 
zejména u kategorií motorů, které mají od 
roku 2012 a 2013 splňovat normy etapy 
III B.

Or. en

Odůvodnění

Etapa III B vstoupí v účinnost dne 1. ledna 2012 s platností pro motory v rozmezí 56–130 kW 
a dne 1. ledna 2013 s platností pro motory v rozmezí 37–56 kW. Jelikož pětileté referenční 
období v sobě zahrnuje roky, kdy byl odbyt velmi nízký, reálné množství strojů, které se podaří 
v rámci přechodného režimu uvést na trh, bude podstatně menší, než jaké by bylo za 
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normálních tržních podmínek.

Pozměňovací návrh 33
Bas Eickhout

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) V průběhu přechodu z etapy III A do 
etapy III B by se procento počtu motorů 
používaných pro jiné účely než pohon 
motorových železničních vozů a lokomotiv 
uváděných na trh v rámci přechodného 
režimu mělo zvýšit z 20 % na 50 % 
ročního odbytu výrobce zařízení, co se 
týče vybavení s motory v dané kategorii. 
Maximální počet motorů, které lze uvést 
na trh v rámci přechodného režimu, by 
měl být odpovídajícím způsobem upraven.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) V průběhu přechodu z etapy III A do 
etapy III B by se procento počtu motorů 
používaných pro jiné účely než pohon 
motorových železničních vozů a lokomotiv
uváděných na trh v rámci přechodného 
režimu mělo zvýšit z 20 % na 50 % 
ročního odbytu výrobce zařízení, co se
týče vybavení s motory v dané kategorii. 
Maximální počet motorů, které lze uvést 
na trh v rámci přechodného režimu, by měl 

5) V průběhu etapy III B by se procento 
počtu motorů používaných pro jiné účely 
než pohon motorových železničních vozů, 
lokomotiv a vnitrozemských plavidel
uváděných na trh v rámci přechodného 
režimu mělo zvýšit z 20 % na 50 % počtu
zařízení, která výrobce každoročně uvede 
na trh, co se týče vybavení s motory v 
dané kategorii. Nepovinná alternativa, že 
na trh lze v rámci přechodného režimu 
uvést pevně stanovený počet motorů, by 
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být odpovídajícím způsobem upraven. měla být odpovídajícím způsobem 
upravena.

Or. en

Odůvodnění

V původním znění směrnice je uveden přechod z jedné etapy do druhé: toto období však ve 
skutečnosti neexistuje, protože mezi oběma etapami je kontinuita. Přechodná období se 
vztahují vždy na danou etapu a znění směrnice je ve všech následujících pozměňovacích 
návrzích s ohledem na to upraveno.

Pozměňovací návrh 35
Oreste Rossi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) V průběhu přechodu z etapy III A do 
etapy III B by se procento počtu motorů 
používaných pro jiné účely než pohon 
motorových železničních vozů a lokomotiv 
uváděných na trh v rámci přechodného 
režimu mělo zvýšit z 20 % na 50 % ročního 
odbytu výrobce zařízení, co se týče 
vybavení s motory v dané kategorii. 
Maximální počet motorů, které lze uvést 
na trh v rámci přechodného režimu, by měl 
být odpovídajícím způsobem upraven.

5) V průběhu etapy III B by procento počtu 
motorů používaných pro jiné účely než 
pohon motorových železničních vozů a
lokomotiv uváděných na trh v rámci 
přechodného režimu mělo být 50 % počtu
zařízení, která výrobce každoročně uvede 
na trh, co se týče vybavení s motory v 
dané kategorii. Nepovinná alternativa, že 
na trh lze v rámci přechodného režimu 
uvést pevně stanovený počet motorů, by 
měla být odpovídajícím způsobem 
upravena.

Or. en

Odůvodnění

V původním znění směrnice je uveden přechod z jedné etapy do druhé: toto období však ve 
skutečnosti neexistuje, protože mezi oběma etapami je kontinuita. Přechodná období se 
vztahují vždy na danou etapu a znění směrnice je ve všech následujících pozměňovacích 
návrzích s ohledem na to upraveno.
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Pozměňovací návrh 36
Holger Krahmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) V průběhu přechodu z etapy III A do 
etapy III B by se procento počtu motorů 
používaných pro jiné účely než pohon 
motorových železničních vozů a lokomotiv 
uváděných na trh v rámci přechodného 
režimu mělo zvýšit z 20 % na 50 % 
ročního odbytu výrobce zařízení, co se týče 
vybavení s motory v dané kategorii. 
Maximální počet motorů, které lze uvést na 
trh v rámci přechodného režimu, by měl 
být odpovídajícím způsobem upraven.

5) V průběhu přechodu z etapy III A do 
etapy III B by se procento počtu motorů 
používaných pro jiné účely než pohon 
motorových železničních vozů a lokomotiv 
uváděných na trh v rámci přechodného 
režimu mělo zvýšit z 20 % na 40 % 
ročního odbytu výrobce zařízení, co se týče 
vybavení s motory v dané kategorii. 
Maximální počet motorů, které lze uvést na 
trh v rámci přechodného režimu, by měl 
být odpovídajícím způsobem upraven.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je snahou o kompromis mezi postoji politických skupin 
v Evropském parlamentu a návrhem Komise.

Pozměňovací návrh 37
Matthias Groote

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) V průběhu přechodu z etapy III A do 
etapy III B by se procento počtu motorů 
používaných pro jiné účely než pohon 
motorových železničních vozů a lokomotiv 
uváděných na trh v rámci přechodného 
režimu mělo zvýšit z 20 % na 50 % 
ročního odbytu výrobce zařízení, co se týče 
vybavení s motory v dané kategorii. 
Maximální počet motorů, které lze uvést na 
trh v rámci přechodného režimu, by měl 

5) V průběhu přechodu z etapy III A do 
etapy III B by se procento počtu motorů 
používaných pro jiné účely než pohon 
motorových železničních vozů a lokomotiv 
uváděných na trh v rámci přechodného 
režimu mělo zvýšit z 20 % na 50 % 
ročního odbytu výrobce zařízení, co se týče 
vybavení s motory v dané kategorii. 
Maximální počet motorů, které lze uvést na 
trh v rámci přechodného režimu, by měl 
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být odpovídajícím způsobem upraven. odpovídat příloze XIII bodu 1.2.2.

Or. de

Pozměňovací návrh 38
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) Pravidla platná pro přechodný režim by 
měla být upravena tak, aby tento režim
platil i pro motory používané pro pohon 
motorových železničních vozů a 
lokomotiv.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Oreste Rossi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) Pravidla platná pro přechodný režim by 
měla být upravena tak, aby tento režim
platil i pro motory používané pro pohon 
motorových železničních vozů a 
lokomotiv.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Bas Eickhout

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) Pravidla platná pro přechodný režim by 
měla být upravena tak, aby tento režim 
platil i pro motory používané pro pohon 
motorových železničních vozů a
lokomotiv.

6) Pravidla platná pro přechodný režim by 
měla být upravena tak, aby tento režim 
platil přesně stanovenou dobu i pro 
motory používané pro pohon lokomotiv.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a) Zlepšování kvality ovzduší je v mnoha 
členských státech naléhavou potřebou a 
řada z nich by s ohledem na to měla 
podniknout významnější opatření, aby 
splnily podmínky, které stanoví směrnice 
č. 2008/50/ES o kvalitě ovzduší. Pro 
splnění těchto cílů je nezbytně důležité, 
aby se problém emisí řešil hned u jejich 
zdroje, což zahrnuje i snižování emisí 
v odvětví nesilničních pojízdných strojích 
(NRMM – Non-Road Mobil Machinery).

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6b) Na staveništích přicházejí pracovníci 
trvale do styku s emisemi, zvláště emisemi 
velmi jemných karcinogenních částic 



PE458.785v01-00 18/63 AM\857770CS.doc

CS

černého uhlíku ze stavebních strojů, a 
zasluhují si tedy nejlepší možnou ochranu 
za využití nejlepších dostupných 
technologií, vynucenou zavedením 
kritéria množství tuhých částic (PN).

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Peter Liese

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a) Podniky používající strojní zařízení, 
která spadají do působnosti této směrnice, 
by měly mít možnost využívat evropských 
programů finanční podpory nebo 
odpovídajících podpůrných programů 
zajišťovaných členskými státy. Zvážit je 
při tom třeba možnost požadovat od 
příjemců využívajících těchto programů
zavedení nejlepších technologií, které jsou 
v jejich odvětví dostupné. Podporu by 
měly získat jen podniky, které využívají 
technologií umožňujících splnění těch 
nejpřísnějších emisních norem.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) Opatření stanovená v této směrnici 
odrážejí dočasné obtíže, jimž výrobní 
sektor čelí. Proto by měla být omezena na

7) Opatření stanovená v této směrnici 
odrážejí dočasné obtíže, jimž výrobní 
sektor čelí; s ohledem na to se omezují 
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přechod z etapy III A do etapy III B a 
jejich platnost by měla skončit nejpozději 
do 31. prosince 2013.

pouze na etapu III B.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Oreste Rossi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) Opatření stanovená v této směrnici 
odrážejí dočasné obtíže, jimž výrobní 
sektor čelí. Proto by měla být omezena na
přechod z etapy III A do etapy III B a 
jejich platnost by měla skončit nejpozději 
do 31. prosince 2013.

7) Opatření stanovená v této směrnici 
odrážejí dočasné obtíže, jimž výrobní 
sektor čelí; s ohledem na to se omezují
pouze na etapu III B.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Holger Krahmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) Opatření stanovená v této směrnici 
odrážejí dočasné obtíže, jimž výrobní 
sektor čelí. Proto by měla být omezena na 
přechod z etapy III A do etapy III B a 
jejich platnost by měla skončit nejpozději 
do 31. prosince 2013.

7) Opatření stanovená v této směrnici 
odrážejí dočasné obtíže, jimž výrobní 
sektor čelí. Proto by měla být omezena na 
přechod z etapy III A do etapy III B.

Or. en
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Pozměňovací návrh 47
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) Opatření stanovená v této směrnici 
odrážejí dočasné obtíže, jimž výrobní 
sektor čelí. Proto by měla být omezena na
přechod z etapy III A do etapy III B a 
jejich platnost by měla skončit nejpozději 
do 31. prosince 2013.

7) Opatření stanovená v této směrnici 
odrážejí dočasné obtíže, jimž výrobní 
sektor čelí; s ohledem se omezují pouze na 
etapu III B nebo na 3 roky v případě, že 
nenásleduje žádná další etapa.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Matthias Groote

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) Opatření stanovená v této směrnici 
odrážejí dočasné obtíže, jimž výrobní 
sektor čelí. Proto by měla být omezena na 
přechod z etapy III A do etapy III B a 
jejich platnost by měla skončit nejpozději 
do 31. prosince 2013.

7) Stanovená opatření představují 
dočasnou výjimku pro výrobní sektor a 
nezavádějí žádnou trvalou úpravu. Proto 
by měla být omezena na přechod z etapy 
III A do etapy III B a jejich platnost by 
měla skončit nejpozději do 31. prosince 
2013.

Or. de

Pozměňovací návrh 49
Bas Eickhout

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) Opatření stanovená v této směrnici 
odrážejí dočasné obtíže, jimž odvětví čelí; 

7) Opatření stanovená v této směrnici 
odrážejí dočasné obtíže, jimž odvětví čelí; 
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Proto by měla být omezena na přechod z 
etapy III A do etapy III B a jejich platnost 
by měla skončit nejpozději do 31. prosince 
2013.

Proto by měla být omezena na přechod z 
etapy III A do etapy III B a jejich platnost 
by měla skončit nejpozději do 31. prosince 
2013. Po tomto datu by se již žádný 
přechodný režim pro přechod z etapy III A 
do etapy III B neměl připouštět.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že pro některé kategorie motorů nebyla stanovena žádná etapa IV, je třeba 
pro přechodná opatření určit lhůtu, aby u všech kategorií a použití motorů bylo zaručeno 
řádné provedení etapy III B. 

Pozměňovací návrh 50
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový) 
Směrnice 97/68/ES
Článek 2 – poslední odrážka

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1) V článku 2 se poslední odrážka 
nahrazuje tímto:
- přechodným režimem se rozumí postup 
udělení výjimky, jímž členský stát povolí, 
aby bylo na trh uváděno omezené 
množství motorů v souladu s článkem 10.

Or. en

Odůvodnění

Stávající směrnice neobsahuje jednoznačnou definici přechodného režimu, tato definice je 
nezbytná s ohledem na jednoznačnost celého znění směrnice.
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Pozměňovací návrh 51
Oreste Rossi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový) 
Směrnice 97/68/ES
Článek 2 – poslední odrážka

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1) V článku 2 se poslední odrážka 
nahrazuje tímto:
- přechodným režimem se rozumí postup 
udělení výjimky, jímž členský stát povolí, 
aby bylo na trh uváděno omezené 
množství motorů v souladu s článkem 10.

Or. en

Odůvodnění

Stávající směrnice neobsahuje jednoznačnou definici přechodného režimu; tato definice je 
nezbytná s ohledem na jednoznačnost celého znění směrnice.

Pozměňovací návrh 52
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 a (nový) 
Směrnice 97/68/ES
Článek 2 – nová odrážka

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a) V článku 2 se doplňuje nová odrážka, 
která zní:
- kategorií motoru se rozumí třída motoru 
zohledňující zároveň rozsah výkonu, 
požadavky příslušné etapy na emise 
výfukových plynů a třída motoru podle 
bodu I oddílu I.
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Or. en

Odůvodnění

Stávající směrnice neobsahuje jednoznačnou definici kategorie motoru, tato definice je 
nezbytná s ohledem na jednoznačnost celého znění směrnice.

Pozměňovací návrh 53
Oreste Rossi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 a (nový) 
Směrnice 97/68/ES
Článek 2 – nová odrážka

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a) V článku 2 se doplňuje nová odrážka, 
která zní:
- kategorií motoru se rozumí třída motoru 
zohledňující zároveň rozsah výkonu, 
požadavky příslušné etapy na emise 
výfukových plynů a třída motoru podle 
oddílu I přílohy I.

Or. en

Odůvodnění

Stávající směrnice neobsahuje jednoznačnou definici kategorie motoru; tato definice je 
nezbytná s ohledem na jednoznačnost celého znění směrnice.

Pozměňovací návrh 54
Karin Kadenbach

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový) 
Směrnice 97/68/ES
Článek 2 – nová odrážka
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. V článku 2 se doplňuje nová odrážka, 
která zní:
- „systémem následného zpracování 
výfukových plynů pro snížení emisí 
tuhých částic“ se rozumí zařízení 
a filtrační systémy, které na úrovni 
odpovídající stavu technologického vývoje 
dosahují v zachycování částic při 
množstevním kritériu 1012 kWh alespoň 
90% míry účinnosti.

Or. de

Odůvodnění

Systémy následného zpracování výfukových plynů pro snížení emisí tuhých částic nejsou ve 
směrnici 97/68/ES dostatečně přesně definovány s ohledem na stav technologického vývoje. 
Již řadu let nicméně platí předpisy, podle nichž musí být (stavební) stroje používané při práci 
na podzemních stavbách vybaveny z důvodu bezpečnosti pracovníků systémy filtrování částic 
vznětových motorů (DPF). V evropských právních předpisech chybí jednoznačná definice, což 
úřadům a výrobcům působí potíže s výkladem.

Pozměňovací návrh 55
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 97/68/ES
Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ustanovení čl. 4 odst. 6 se nahrazuje 
tímto:

vypouští se

„(6) Vznětové motory, které jsou určeny k 
jinému účelu než k pohonu 
vnitrozemských plavidel, mohou být 
kromě odstavců 1 až 5 uváděny na trh v 
rámci přechodného režimu postupem 
podle přílohy XIII.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 56
Oreste Rossi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 
Směrnice 97/68/ES
Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ustanovení čl. 4 odst. 6 se nahrazuje 
tímto:

vypouští se

„6) Vznětové motory, které jsou určeny k 
jinému účelu než k pohonu 
vnitrozemských plavidel, mohou být 
kromě odstavců 1 až 5 uváděny na trh v 
rámci přechodného režimu postupem 
podle přílohy XIII.“

Or. en

(Viz pozměňovací návrh k čl. 1 – odst. 1 – bodu 1 – návětí.)

Pozměňovací návrh 57
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 97/68/ES
Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) Vznětové motory, které jsou určeny k 
jinému účelu než k pohonu vnitrozemských 
plavidel, mohou být kromě odstavců 1 až 5 
uváděny na trh v rámci přechodného 
režimu postupem podle přílohy XIII.

6) Vznětové motory, které jsou určeny k 
jinému účelu než k pohonu motorových 
železničních vozů a vnitrozemských 
plavidel, mohou být kromě odstavců 1 až 5 
uváděny na trh v rámci přechodného 
režimu postupem podle přílohy XIII.

Or. en
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Odůvodnění

Motorové železniční vozy splňující IIIB již existují a existují i řešení pro motory. Motorové 
železniční vozy si většinou „vypůjčují“ motory z těžkých nákladních vozidel, pro nějž existuje 
řešení podle IIIB. Proto by motorové železniční vozy měly být z přechodného režimu 
vynechány, jak je stanoveno ve směrnici 2004/26/ES.

Pozměňovací návrh 58
Bas Eickhout

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 
Směrnice 97/68/ES
Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) Vznětové motory, které jsou určeny k 
jinému účelu než k pohonu vnitrozemských 
plavidel, mohou být kromě odstavců 1 až 5 
uváděny na trh v rámci přechodného 
režimu postupem podle přílohy XIII.

6) Vznětové motory, které jsou určeny k 
jinému účelu než k pohonu motorových 
železničních vozů a vnitrozemských 
plavidel, mohou být kromě odstavců 1 až 5 
uváděny na trh v rámci přechodného 
režimu postupem podle přílohy XIII.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Karin Kadenbach

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 97/68/ES
Čl. 8 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V článku 8 se doplňuje nový odstavec, 
který zní:
(6a) Tímto ustanovením nejsou dotčeny 
právní předpisy členských států vztahující 
se v souvislosti se snižováním emisí na 
používání těchto motorů v souladu se 
stavem technologického vývoje v oboru
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bezpečnosti pracovníků a na jejich 
používání v citlivých oblastech, ve kterých 
jsou mezní hodnoty emisí stanovené 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
č. 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o 
kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší 
pro Evropu1 překračovány, pokud jsou 
tyto právní předpisy věcně odůvodněné, 
nediskriminační a účelné.
1 Úř. věst. L 152, 11.6.2008, s. 1.

Or. de

Odůvodnění

Dodržování směrnice 2006/50/ES, pokud jde o jemný prach a oxid dusičitý, musí členským 
státům umožnit zavádět opatření vztahující se na motory, které produkují velké množství emisí 
a jsou používané v obzvláště citlivých oblastech (zelených pásmech). Toto odůvodnění přináší 
nezbytnou flexibilitu a představuje právní úpravu Společenství. Toto bylo nicméně stávajícím
GŘ pro průmysl Komisi zamítnuto, přestože pro silniční vozidla (osobní automobily a 
nákladní vozidla) podobná opatření v Evropě již delší dobu platí.

Pozměňovací návrh 60
Bas Eickhout

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. -a (nový)
Směrnice 97/68/ES
Čl. 10 – odst. 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) Odstavec 1 se zrušuje.

Or. en

Odůvodnění

Výjimka vztahující se na náhradní motory vytváří v tomto právním předpise mezeru. Udělení 
této výjimky by mělo být podmíněno dodatečnou instalací zařízení na kontrolu emisí, ale 
protože v Evropě neexistuje žádný jednotný rámec, který by požadavky na takovou 
dodatečnou instalaci vymezoval, mělo by být toto ustanovení zrušeno, aby bylo zaručeno stálé 
zlepšování parku nesilničních pojízdných strojů (NRMM).
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Pozměňovací návrh 61
Pavel Poc

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. -a (nový)
Směrnice 97/68/ES
Čl. 10 – odst. 1 a – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) Druhý pododstavec v odst. 1 a se 
zrušuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Martin Callanan

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. -a (nový)
Směrnice 97/68/ES
Čl. 10 – odst. 1 a – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) Druhý pododstavec v odst. 1 a se 
zrušuje.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že ve většině starších strojů není dostatek volného prostoru, aby do nich 
bylo možné namontovat motory vyhovující požadavkům etapy III B, možnost nahradit motory 
etapy III A a etap dřívějších, upravené pro starší stroje, motory vyhovujícími požadavkům 
etapy III A otevře průmyslu cestu k dodržování emisních norem odpovídajících čistší etapě 
III A, takže stroje, které větší měrou znečišťující životní prostředí (před etapou III A), nebudou 
nadále v provozu, zlepší se emisní vlastnosti starších strojů, nedojde k vyřazování strojů před 
uplynutím doby jejich obvyklé životnosti a zabrání se tak i možnému přechodu ze železniční 
dopravy na silniční.
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Pozměňovací návrh 63
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. -a (nové)
Směrnice 97/68/ES
Čl. 10 – odst. 1 a – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) Druhý pododstavec v odst. 1 a se 
zrušuje:

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. -a
Směrnice 97/68/ES
Čl. 10 – odst. 1 b, c a d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) Vkládají se odstavce 1b, 1c a 1d:
„1b. Náhradní motor určený k montáži do 
motorového železničního vozu, vlakové 
soupravy či lokomotivy, které byly 
původně vybaveny motorem nesplňujícím 
mezní hodnoty etapy III A nebo motorem 
splňujícím pouze mezní hodnoty etapy 
III A, musí vyhovovat přinejmenším 
mezním hodnotám stanoveným pro etapu 
III A. Na tyto motory se nevztahuje článek 
9 odst. 3 písm. g) a i) a odst. 4 písm. a).
1c. Členský stát nicméně může povolit na 
základě níže vymezeného odchylného 
postupu výrobu a montáž náhradních 
motorů, které nevyhovují požadavkům 
etapy III A, a to v následujících 
případech:
i) v případě renovace či modernizace 
stávajícího motorového železničního vozu, 
vlakové soupravy či lokomotivy, pokud by 
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uplatnění požadavků etapy III A obnášelo 
významné technické obtíže týkající se 
rozchodu kolejí, zatížení nápravy, 
konstrukce trupu či podvozku nebo 
multifunkčních systémů kontroly jednoho 
či více motorů, a oslabila tak 
ekonomickou životaschopnost projektu;
ii) v případě, že uplatnění požadavků 
etapy III A v situaci, kdy motorový 
železniční vůz, vlaková souprava či 
lokomotiva je po nehodě nebo po 
katastrofickém selhání motoru či motorů, 
by způsobilo významné technické potíže, a 
oslabilo tak možnost hospodářského 
obnovení poškozeného motorového 
železničního vozu či lokomotivy.
Na tyto motory se nevztahuje článek 9 
odst. 3 písm. g) a i) a odst. 4 písm. a).
V případě schválení odchylky předloží 
členský stát, který tuto odchylku schválil, 
Komisi a schvalovacím orgánům 
ostatních členských států do šesti měsíců 
dokument, vytištěný na papíře i v podobě 
elektronických souborů, ve kterém uvede:
– jedinečné referenční číslo odchylky, 
které se nachází na štítku připevněném ke 
každému stroji, na který odkazuje,
– druh odchylky, včetně popisu emisních 
hodnot uvedených ve srovnání s mezními 
hodnotami etapy III A, a podrobné 
informace o plánovaných alternativních 
opatřeních,
– podrobné odůvodnění udělení odchylky, 
včetně hlavních technických obtíží a 
s nimi spojených hospodářských a 
environmentálních důsledků, a popis 
kroků podniknutých za účelem dosažení 
souladu s požadavky etapy III A a 
popřípadě též opatření pro rozvoj a provoz 
strojního parku, 
– číslo motorů, na něž se odchylka 
vztahuje,
– údaje o výrobci a typech a sériových 
číslech motorů, pro které tato odchylka 
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platí,
– údaje o sériích železničních vozidel, pro 
které budou tyto motory upravovány, a 
jejich provozní oblasti,
– veškeré informace, které lze uvést na 
podporu odůvodnění žádosti o udělení 
odchylky;
1d. V případě motorů, které byly uvedeny 
na trh podle odst. 1 písm. a, b a c, bude ke 
štítku umístěnému na motoru napsáno 
„NÁHRADNÍ MOTOR“ nebo bude 
takový přípis vložen do manuálu pro 
motory, který má k dispozici jejich
majitel.“

Or. en

Justification

If rail is forced to adopt IIIB emission standards for all its earlier vehicles when replacing 
engines, some vehicles will have to be withdrawn before their normal life expiry. Indeed, due 
to gauge and design constraints, earlier vehicles are not technically compatible with IIIB 
engines's specification. The costs of the adaptation of gauges would lead the rail industry and 
the local authorities to increase the price of rail transport services and in many cases, 
national or local taxation as well. In time of crisis, we can not allow such thing. Further 
more, this would encourage the tax payers to shift towards more polluting means of 
transportation, like road for instance, and go against the main aim of the directive, which is 
to improve air quality. Nevertheless, such derogation shall only be made under strict controls 
and limitations. Detailed justifications (technical, environmental and economical) should 
support the derogation request.

Pozměňovací návrh 65
Pavel Poc

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. -a b (nové)
Směrnice 97/68/ES
Čl. 10 – odst. 1 b a c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-ab) Vkládají se odstavce, které zní:
1b. Náhradní motor určený k montáži do 
motorového železničního vozu, vlakové 
soupravy či lokomotivy, které byly 
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původně vybaveny motorem nesplňujícím 
mezní hodnoty etapy III A nebo motorem 
splňujícím pouze mezní hodnoty etapy 
III A, musí vyhovovat přinejmenším 
mezním hodnotám stanoveným pro etapu 
III A. Na tyto motory se nevztahuje článek 
9 odst. 3 písm. g) a i) a odst. 4 písm. a).
1c. V případě motorů, které byly uvedeny 
na trh podle odst. 1 písm. a) a b), bude ke 
štítku umístěnému na motoru napsáno 
„NÁHRADNÍ MOTOR“ nebo bude 
takový přípis vložen do manuálu pro 
motory, který má k dispozici jejich 
majitel.“

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že ve většině starších strojů není dostatek volného prostoru, aby do nich 
bylo možné namontovat motory vyhovující požadavkům etapy III B, možnost nahradit motory 
etapy III A a etap dřívějších, upravené pro starší stroje, motory vyhovujícími požadavkům 
etapy III A otevře průmyslu cestu k dodržování emisních norem odpovídajících čistší etapě 
III A, takže stroje, které větší měrou znečišťující životní prostředí (před etapou III A), nebudou 
nadále v provozu, zlepší se emisní vlastnosti starších strojů, nedojde k vyřazování strojů před 
uplynutím doby jejich obvyklé životnosti a zabrání se tak i možnému přechodu ze železniční 
dopravy na silniční.

Pozměňovací návrh 66
Pavel Poc

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. -a c (nové)
Směrnice 97/68/ES
Čl. 10 – odst. 1 d a e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ac) Vkládají se odstavce, které zní:
„1d. Členské státy mohou formou 
odchylky povolit výrobu a montáž 
náhradních motorů, které nevyhovují 
požadavkům etapy III A, a to 
v následujících případech:
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i) v případě renovace či modernizace 
stávajícího motorového železničního vozu, 
vlakové soupravy či lokomotivy, pokud by 
uplatnění požadavků etapy III A obnášelo 
významné technické obtíže týkající se 
rozchodu kolejí, zatížení nápravy, 
konstrukce trupu či podvozku nebo 
multifunkčních systémů kontroly jednoho 
či více motorů, a ohrozila tak 
ekonomickou životaschopnost projektu; za 
předpokladu, že uplatnění je doprovázeno 
posouzením dopadů, které přináší 
dostatečné odůvodnění této odchylky a 
dokazuje, že celkové hladiny emisí budou 
ve srovnání s původními motory 
příznivější;
ii) v případě, že uplatnění požadavků 
etapy III A v situaci, kdy motorový 
železniční vůz, vlaková souprava či 
lokomotiva je po nehodě nebo po 
katastrofickém selhání motoru či motorů, 
by způsobilo významné technické potíže, a 
oslabilo tak možnost nákladově účinné 
opravy poškozeného motorového 
železničního vozu či lokomotivy. Na 
motory, jichž se týká tento odstavec, se 
nevztahuje článek 9 odst. 3 písm. g) a i) a 
odst. 4 písm. a). V případě schválení 
odchylky předloží členský stát, který tuto 
odchylku schválil, Komisi a schvalovacím 
orgánům ostatních členských států do 
šesti měsíců dokument, vytištěný na 
papíře i v elektronickém formátu, ve 
kterém uvede:
– jedinečné referenční číslo odchylky, 
které se nachází na štítku umístěném ke 
každému stroji, na který odkazuje,
– druh odchylky, včetně popisu emisních 
hodnot uvedených ve srovnání s mezními 
hodnotami etapy III A, a podrobné 
informace o chystaných alternativních 
opatřeních,
– podrobné odůvodnění udělení odchylky, 
včetně hlavních technických obtíží a 
s nimi spojených hospodářských a 
environmentálních důsledků, a popis 
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kroků podniknutých za účelem dosažení 
souladu s požadavky etapy III A a 
popřípadě též opatření pro rozvoj a provoz 
strojního parku, 
– číslo motorů, na něž se odchylka 
vztahuje, – údaje o výrobci a typech a 
sériových číslech motorů, pro které tato 
odchylka platí,
– údaje o sériích železničních vozidel, pro 
které budou tyto motory upravovány, a 
jejich provozní oblasti,
– veškeré informace, které lze uvést na 
podporu odůvodnění žádosti o udělení 
odchylky.
1e. V případě motorů, které byly uvedeny 
na trh podle odst. 1 písm. a), b) a c), bude 
ke štítku umístěnému na motoru napsáno 
„NÁHRADNÍ MOTOR“ nebo bude 
takový přípis vložen do manuálu pro 
motory, který má k dispozici jejich 
majitel.“

Or. en

Justification

Because the space available in most earlier vehicles is not sufficient to accommodate IIIB 
compliant engines of the same power, the possibility to replace pre-IIIA and IIIA engines 
fitted in early vehicles with IIIA compliant engines will allow the industry to move forward to 
the cleaner IIIA emission standards. In a very few cases, derogations to the installation of 
IIIA will also be necessary because of the gauge, axle load and design limits of the vehicles. 
The industry agrees that any such derogation shall only be made under strict controls and 
limitations and with detailed justifications

Pozměňovací návrh 67
Martin Callanan

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. -a b (nové)
Směrnice 97/68/ES
Čl. 10 – odst. 1 b a c (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-ab) Vkládají se odstavce, které zní:
„1b. Náhradní motor určený k montáži do 
motorového železničního vozu, vlakové 
soupravy či lokomotivy, které byly 
původně vybaveny motorem nesplňujícím 
mezní hodnoty etapy III A nebo motorem 
splňujícím pouze mezní hodnoty etapy 
III A, musí vyhovovat přinejmenším 
mezním hodnotám stanoveným pro etapu 
III A. Na tyto motory se nevztahuje článek 
9 odst. 3 písm. g) a i) a odst. 4 písm. a).
1c. V případě motorů, které byly uvedeny 
na trh podle odst. 1 písm. a) a b), bude ke 
štítku umístěnému na motoru napsáno 
„NÁHRADNÍ MOTOR“ nebo bude 
takový přípis vložen do manuálu pro 
motory, který má k dispozici jejich 
majitel.“

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že ve většině starších strojů není dostatek volného prostoru, aby do nich 
bylo možné namontovat motory vyhovující požadavkům etapy III B, možnost nahradit motory 
etapy III A a etap dřívějších, upravené pro starší stroje, motory vyhovujícími požadavkům 
etapy III A otevře průmyslu cestu k dodržování emisních norem odpovídajících čistší etapě 
III A, takže stroje, které větší měrou znečišťující životní prostředí (před etapou III A), nebudou 
nadále v provozu, zlepší se emisní vlastnosti starších strojů, nedojde k vyřazování strojů před 
uplynutím doby jejich obvyklé životnosti a zabrání se tak i možnému přechodu ze železniční 
dopravy na silniční.

Pozměňovací návrh 68
Martin Callanan

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. -a c (nové)
Směrnice 97/68/ES
Čl. 10 – odst. 1 d a e (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-ac) Vkládají se odstavce, které zní:
„1d. Členské státy mohou formou 
odchylky povolit výrobu a montáž 
náhradních motorů, které nevyhovují 
požadavkům etapy III A, a to 
v následujících případech:
i) v případě renovace či modernizace 
stávajícího motorového železničního vozu, 
vlakové soupravy či lokomotivy, pokud by 
uplatnění požadavků etapy III A obnášelo 
významné technické obtíže týkající se 
rozchodu kolejí, zatížení nápravy, 
konstrukce trupu či podvozku nebo 
multifunkčních systémů kontroly jednoho 
či více motorů, a ohrozila tak 
ekonomickou životaschopnost projektu; za 
předpokladu, že uplatnění je doprovázeno 
posouzením dopadů, které přináší 
dostatečné odůvodnění této odchylky a 
dokazuje, že celkové hladiny emisí budou 
ve srovnání s původními motory 
příznivější;
ii) v případě, že uplatnění požadavků 
etapy III A v situaci, kdy motorový 
železniční vůz, vlaková souprava či 
lokomotiva je po nehodě nebo po 
katastrofickém selhání motoru či motorů, 
by způsobilo významné technické potíže, a 
oslabilo tak možnost nákladově účinné 
opravy poškozeného motorového 
železničního vozu či lokomotivy.
Na motory, jichž se týká tento odstavec, se 
nevztahuje článek 9 odst. 3 písm. g) a i) a 
odst. 4 písm. a).
V případě schválení odchylky předloží 
členský stát, který tuto odchylku schválil, 
Komisi a schvalovacím orgánům 
ostatních členských států do šesti měsíců 
dokument, vytištěný na papíře i 
v elektronickém formátu, ve kterém 
uvede:
– jedinečné referenční číslo odchylky, 
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které se nachází na štítku upevněném ke 
každému stroji, na který odkazuje,
– druh odchylky, včetně popisu emisních 
hodnot uvedených ve srovnání s mezními 
hodnotami etapy III A, a podrobné 
informace o plánovaných alternativních 
opatřeních,
– podrobné odůvodnění udělení odchylky, 
včetně hlavních technických obtíží a 
s nimi spojených hospodářských a 
environmentálních důsledků, a popis 
kroků podniknutých za účelem dosažení 
souladu s požadavky etapy III A a 
popřípadě též opatření pro rozvoj a provoz 
strojního parku, 
– číslo motorů, na něž se odchylka 
vztahuje,
– údaje o výrobci a typech a sériových 
číslech motorů, pro které tato odchylka 
platí,
– údaje o sériích železničních vozidel, pro 
které budou tyto motory upravovány, a 
jejich provozní oblasti,
– veškeré informace, které lze uvést na 
podporu odůvodnění žádosti o udělení 
odchylky.
1e. V případě motorů, které byly uvedeny 
na trh podle odst. 1 písm. a), b) a c), bude 
ke štítku upevněnému na motoru napsáno 
„NÁHRADNÍ MOTOR“ nebo bude 
takový přípis vložen do manuálu pro 
motory, který má k dispozici jejich 
majitel.“

Or. en

Justification

Because the space available in most earlier vehicles is not sufficient to accommodate IIIB 
compliant engines of the same power, the possibility to replace pre-IIIA and IIIA engines 
fitted in early vehicles with IIIA compliant engines will allow the industry to move forward to 
the cleaner IIIA emission standards. In a very few cases, derogations to the installation of 
IIIA will also be necessary because of the gauge, axle load and design limits of the vehicles. 
The industry agrees that any such derogation shall only be made under strict controls and 
limitations and with detailed justifications.



PE458.785v01-00 38/63 AM\857770CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 69
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. a
Směrnice 97/68/ES
Čl. 10 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) Členské státy povolí, aby byly v rámci 
přechodného režimu podle přílohy XIII 
uváděny na trh motory, které odpovídají 
definici podle bodu 1 části A podbodů i), 
ii), iv) a v) přílohy I.

7) Členské státy povolí, aby byly v rámci 
přechodného režimu podle přílohy XIII 
uváděny na trh motory, které odpovídají 
definici podle bodu 1 části A podbodů i), 
ii), iv) a v) přílohy I. Zážehové motory, 
které odpovídají definici podle bodu 1 
části A podbodu iii) přílohy I, a motory 
používané pro pohon vnitrozemských 
plavidel jsou z tohoto postupu vyňaty.
Přechodné období začíná okamžikem, kdy 
členskému státu vzniká povinnost uvádět 
tyto motory na trh, a trvá tutéž dobu jako 
kterákoliv etapa, nikoli však více než tři 
roky. Na motory musí být vydáno 
schválení typu odpovídající etapě 
bezprostředně předcházející příslušné 
etapě.

Or. en

Justification

Stage IIIB, like all other stages in the Directive, is introduced in a staggered way according 
to the engine power. Setting a common deadline for the flexibility scheme to end gives 
different durations for different power categories, which is neither technically nor 
economically justified. The engine quantity allowed in any flexibility scheme is defined and 
fixed once when the OEM applies for it. This quantity will not change if the flexibility scheme 
is longer or shorter in time. For this reason the duration of the flexibility scheme is set at 3 
years or the duration of the stage if shorter. This would apply also to future stages for which 
the existing directive procedures are valid and no maximum duration is foreseen. Whenever 
the stage has no maximum duration, because a new stage comes into force, setting a deadline 
for the flexibility scheme makes market surveillance easier.
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Pozměňovací návrh 70
Oreste Rossi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. a 
Směrnice 97/68/ES
Čl. 10 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) Členské státy povolí, aby byly v rámci 
přechodného režimu podle přílohy XIII 
uváděny na trh motory, které odpovídají 
definici podle bodu 1 části A podbodů i), 
ii), iv) a v) přílohy I.

7) Členské státy povolí, aby byly v rámci 
přechodného režimu podle přílohy XIII 
uváděny na trh motory, které odpovídají 
definici podle bodu 1 části A podbodů i), 
ii), iv) a v) přílohy I. Zážehové motory, 
které odpovídají definici podle bodu 1 
části A podbodu iii) přílohy I, a motory 
používané pro pohon vnitrozemských 
plavidel jsou z tohoto postupu vyňaty.
Přechodné období začíná okamžikem, kdy 
členskému státu vzniká povinnost uvádět 
tyto motory na trh, a trvá tutéž dobu jako 
kterákoliv etapa, nikoli však více než tři 
roky. Na motory musí být vydáno 
schválení typu odpovídající etapě 
bezprostředně předcházející příslušné 
etapě.

Or. en

Justification

Stage IIIB, like all other stages in the Directive, is introduced in a staggered way according 
to the engine power. Setting a common deadline for the flexibility scheme to end gives 
different durations for different power categories, which is neither technically nor 
economically justified. The engine quantity allowed in any flexibility scheme is defined and 
fixed once when the OEM applies for it. This quantity will not change if the flexibility scheme 
is longer or shorter in time. For this reason the duration of the flexibility scheme is set at 3 
years or the duration of the stage if shorter. This would apply also to future stages for which 
the existing directive procedures are valid and no maximum duration is foreseen.
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Pozměňovací návrh 71
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. a 
Směrnice 97/68/ES
Čl. 10 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) Členské státy povolí, aby byly v rámci 
přechodného režimu podle přílohy XIII 
uváděny na trh motory, které odpovídají 
definici podle bodu 1 části A podbodů i), 
ii), iv) a v) přílohy I.

7) Členské státy povolí, aby byly v rámci 
přechodného režimu podle přílohy XIII 
uváděny na trh motory, které odpovídají 
definici podle bodu 1 části A podbodů i), 
ii) a v) přílohy I.

Motory lze v rámci přechodného režimu 
uvádět na trh od data, kdy vstupuje 
v platnost příslušná etapa, a trvá do konce 
této etapy, nikoli však po dobu delší tří let 
od zahájení této etapy. Na motory musí 
být vydáno schválení typu odpovídající 
etapě bezprostředně předcházející platné 
etapě.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. b 
Směrnice 97/68/ES
Čl. 10 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Doplňuje se nový odstavec 8, který zní: vypouští se
„(8) Přechodný režim v souladu s 
ustanoveními bodu 1.2 přílohy XIII platí 
pouze pro přechod z etapy III A do etapy 
III B a jeho platnost končí dnem 31. 
prosince 2013.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 73
Oreste Rossi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. b 
Směrnice 97/68/ES
Čl. 10 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Doplňuje se nový odstavec 8, který zní: vypouští se
„(8) Přechodný režim v souladu s 
ustanoveními bodu 1.2 přílohy XIII platí 
pouze pro přechod z etapy III A do etapy 
III B a jeho platnost končí dnem 31. 
prosince 2013.“

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. b 
Směrnice 97/68/ES
Čl. 10 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Doplňuje se nový odstavec 8, který zní: vypouští se
„(8) Přechodný režim v souladu s 
ustanoveními bodu 1.2 přílohy XIII platí 
pouze pro přechod z etapy III A do etapy 
III B a jeho platnost končí dnem 31. 
prosince 2013.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 75
Holger Krahmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. b 
Směrnice 97/68/ES
Čl. 10 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) Přechodný režim v souladu s 
ustanoveními bodu 1.2 přílohy XIII platí 
pouze pro přechod z etapy III A do etapy 
III B a jeho platnost končí dnem 31. 
prosince 2013.

8) Přechodný režim v souladu s 
ustanoveními bodu 1.2 přílohy XIII platí 
pouze pro přechod z etapy III A do etapy 
III B.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Bas Eickhout

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. b 
Směrnice 97/68/ES
Čl. 10 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) Přechodný režim v souladu s 
ustanoveními bodu 1.2 přílohy XIII platí 
pouze pro přechod z etapy III A do etapy 
III B a jeho platnost končí dnem 31. 
prosince 2013.

8) Přechodný režim v souladu s 
ustanoveními bodu 1.2 přílohy XIII platí 
pouze pro přechod z etapy III A do etapy 
III B a jeho platnost končí dnem 31. 
prosince 2013. Po tomto datu by se již 
žádný přechodný režim pro přechod 
z etapy III A do etapy III B nepřipouští.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že pro některé kategorie motorů nebyla stanovena žádná etapa IV, je třeba 
pro přechodná opatření určit lhůtu, aby u všech kategorií a použití motorů bylo zaručeno 
řádné provádění etapy III B. 
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Pozměňovací návrh 77
Karin Kadenbach

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Směrnice 97/68/ES
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Článek 13 se nahrazuje tímto:
Touto směrnicí není dotčeno právo 
členských států stanovovat při náležitém 
dodržování Smlouvy takové požadavky, 
které považují za nezbytné k zajištění 
ochrany pracovníků při používání strojů 
a zařízení, na které se vztahuje tato 
směrnice a které odpovídají stavu 
technologického vývoje.

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odstraňuje nadbytečnou formulaci ve stávajícím čl. 13 a směrnici 
97/68/ES uvádí z hlediska technologického zpracování emisí v soulad se směrnicí 98/24/ES 
(směrnice o nebezpečných látkách). Je to nezbytné i z toho důvodu, že výrobci k montáži filtrů 
sloužících k zachycování částic na pojízdné stroje a zařízení přistupují ve chvíli, kdy je jim 
odebrána značka CE, a riskují tak, že nebudou moci uplatnit záruku. Pozměňovací návrh 
doplňuje rovněž přílohu 4.1 směrnice 97/68/ES.

Pozměňovací návrh 78
Pavel Poc

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 1 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1b
Vzhledem k tomu, že Komise 
v současnosti již připravuje revizi 
směrnice 97/68/ES o emisích plynných 
znečišťujících látek a znečišťujících 
částic ze spalovacích motorů určených pro 
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nesilniční pojízdné stroje, což znamená, že 
začátkem roku 2010 se očekává 
rozsáhlejší přezkum této směrnice, nabízí 
se reálná možnost řešit otázky týkající se 
této směrnice v širší perspektivě a předejít 
tak schvalování dílčím způsobem 
upravované legislativy, která může mít 
škodlivé dopady; naléhavě proto vyzývá 
Komisi, aby předložila chystanou revizi.

Or. en

Odůvodnění

Svůj návrh směrnice KOM(2010)0362, kterou se mění směrnice 97/68/ES, předložila Komise 
v relativně pozdní fázi, takže opatření, jejichž změnu Komise zamýšlela, nabývají počínaje 
dnem 1. ledna 2011na účinnosti. Především vzhledem k tomu, že návrh Komise by se mohl 
stát nežádoucím precendentem zmírňování právních předpisů na ochranu životního prostředí 
a dohodnutých norem, a dále pak také vzhledem k tomu, že revize celé směrnice 97/68/ES se 
v současnosti již připravuje, je třeba, a je také možné, tyto otázky řešit komplexnějším 
způsobem.

Pozměňovací návrh 79
Pavel Poc

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 1 c (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1c
Komise podává každoročně Evropskému 
parlamentu a Radě ministrů zprávu o 
pokroku ve vývoji lokomotiv 
odpovídajících požadavkům Euro III b.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha – návětí
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Směrnice 97/68/ES
-

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bod 1 přílohy XIII se nahrazuje tímto: Příloha XIII se nahrazuje tímto:

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Oreste Rossi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha – návětí
Směrnice 97/68/ES
-

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bod 1 přílohy XIII se nahrazuje tímto: Příloha XIII se nahrazuje tímto:

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 97/68/ES
Příloha XIII – oddíl 1 – bod 1.1.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.1. S výjimkou období přechodu z etapy 
III A do etapy III B požádá výrobce
původních zařízení, který si přeje použít 
přechodný režim, kterýkoli schvalovací 
orgán o povolení, aby mohl koupit od 
svých dodavatelů motorů motory, které 
nesplňují současné mezní hodnoty emisí, 
avšak byly schváleny na základě mezních 
hodnot nejbližší předcházející etapy, v 

1.1. Výrobce původních zařízení, který si 
přeje použít přechodný režim, s výjimkou 
motorů používaných k pohonu lokomotiv, 
požádá kterýkoli schvalovací orgán o 
povolení, aby jeho výrobci motorů mohli 
uvádět na trh motory určené k jeho 
výhradnímu použití. S výjimkou etapy 
III B nepřekročí množství motorů 
množství uvedené v bodech 1.1.1 a 1.1.2.
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množství uvedeném v bodech 1.1.1 a 1.1.2.

Or. en

Odůvodnění

Požadavek, aby motory uváděné na trh v přechodném období měly schválení typu, je 
přesunuto do čl. 10 odst. 7.

Pozměňovací návrh 83
Oreste Rossi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 97/68/ES
Příloha XIII – oddíl 1 – bod 1.1.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.1. S výjimkou období přechodu z etapy 
III A do etapy III B požádá výrobce
původních zařízení, který si přeje použít 
přechodný režim, kterýkoli schvalovací 
orgán o povolení, aby mohl koupit od 
svých dodavatelů motorů motory, které 
nesplňují současné mezní hodnoty emisí, 
avšak byly schváleny na základě mezních 
hodnot nejbližší předcházející etapy, v 
množství uvedeném v bodech 1.1.1 a 1.1.2.

1.1. Aniž je dotčen bod 1.2, požádá 
výrobce původních zařízení, který si přeje 
použít přechodný režim, s výjimkou 
motorů používaných k pohonu lokomotiv,
kterýkoli schvalovací orgán o povolení, 
aby jeho výrobci motorů mohli uvádět na 
trh motory určené k jeho výhradnímu 
použití. S výjimkou etapy III B nepřekročí 
množství motorů množství uvedené v 
bodech 1.1.1 a 1.1.2.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 97/68/ES
Příloha XIII – oddíl 1 – bod 1.1.1.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.1.1. Počet motorů uváděných na trh v 1.1.1. Počet motorů uváděných na trh v 
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rámci přechodného režimu nesmí v žádné 
kategorii motorů překročit 20 % ročního
odbytu dosahovaného výrobcem
původních zařízení u zařízení s motory 
dotyčné kategorie (vypočteno jako průměr 
odbytu na trhu EU v posledních pěti
letech). Jestliže výrobce původních 
zařízení uváděl zařízení na trh EU po dobu 
kratší než pět let, vypočte se průměr za 
období, během kterého uváděl zařízení na 
trh EU.

rámci přechodného režimu nesmí v žádné 
kategorii motorů překročit 20 % množství 
zařízení s motory dotyčné kategorie, která 
výrobce původních zařízení uvede za rok 
na trh, což se vypočítá jako průměr za
posledních pět let. V případě, že výrobce 
původních zařízení uváděl zařízení na trh 
po dobu kratší než pět let, vypočte se 
průměr za období, během kterého uváděl 
zařízení na trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Oreste Rossi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 97/68/ES
Příloha XIII – oddíl 1 – bod 1.1.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.1.1. Počet motorů uváděných na trh v 
rámci přechodného režimu nesmí v žádné 
kategorii motorů překročit 20 % ročního
odbytu dosahovaného výrobcem 
původních zařízení u zařízení s motory 
dotyčné kategorie (vypočteno jako průměr 
odbytu na trhu EU v posledních pěti
letech). Jestliže výrobce původních 
zařízení uváděl zařízení na trh EU po 
dobu kratší než pět let, vypočte se průměr 
za období, během kterého uváděl zařízení 
na trh EU.

1.1.1. Počet motorů uváděných na trh v 
rámci přechodného režimu nesmí v žádné 
kategorii motorů překročit 20 % množství 
zařízení s motory dotyčné kategorie, která 
výrobce původních zařízení uvede za rok 
na trh, což se vypočítá jako průměr za
posledních pět let. V případě, že výrobce 
původních zařízení uváděl zařízení na trh 
po dobu kratší než pět let, vypočte se 
průměr za období, během kterého uváděl 
zařízení na trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha



PE458.785v01-00 48/63 AM\857770CS.doc

CS

Směrnice 97/68/ES
Příloha XIII – oddíl 1 – bod 1.1.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.1.2. Alternativně k bodu 1.1.1 a s 
výjimkou motorů používaných k pohonu 
motorových železničních vozů a lokomotiv
může výrobce původních zařízení požádat 
o povolení, aby jeho dodavatelé motorů 
mohli uvést na trh pevně stanovený počet 
motorů v rámci přechodného režimu. 
Počet motorů v každé kategorii motorů 
nesmí překročit tyto hodnoty:

1.1.2. Alternativně k bodu 1.1.1 a s 
výjimkou motorů používaných k pohonu 
motorových železničních vozů může 
výrobce původních zařízení požádat o 
povolení, aby jeho výrobci motorů mohli 
uvést na trh pevně stanovený počet motorů 
určených k jeho výhradnímu použití. 
Počet motorů v každé kategorii motorů 
nesmí překročit tyto hodnoty:

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Oreste Rossi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 97/68/ES
Příloha XIII – oddíl 1 – bod 1.1.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.1.2. Alternativně k bodu 1.1.1 a s 
výjimkou motorů používaných k pohonu 
motorových železničních vozů a lokomotiv
může výrobce původních zařízení požádat 
o povolení, aby jeho dodavatelé motorů 
mohli uvést na trh pevně stanovený počet 
motorů v rámci přechodného režimu. 
Počet motorů v každé kategorii motorů 
nesmí překročit tyto hodnoty:

1.1.2. Alternativně k bodu 1.1.1 a s 
výjimkou motorů používaných k pohonu 
motorových železničních vozů může 
výrobce původních zařízení požádat o 
povolení, aby jeho výrobci motorů mohli 
uvést na trh pevně stanovený počet motorů 
určených k jeho výhradnímu použití. 
Počet motorů v každé kategorii motorů 
nesmí překročit tyto hodnoty:

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Oreste Rossi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
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Směrnice 97/68/ES
Příloha XIII – oddíl 1 – bod 1.1.2 – tabulka – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kategorie motorů Rozsah výkonu motorů

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 97/68/ES
Příloha XIII – oddíl 1 – bod 1.2.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2 V průběhu období přechodu z etapy III
A do etapy III B, s výjimkou motorů 
používaných k pohonu motorových 
železničních vozů a lokomotiv, požádá 
výrobce původních zařízení, který si přeje 
použít přechodný režim, kterýkoli 
schvalovací orgán o povolení, aby mohl 
koupit od svých dodavatelů motorů
motory, které nesplňují současné mezní 
hodnoty emisí, avšak byly schváleny na 
základě mezních hodnot nejbližší 
předcházející etapy, v množství uvedeném 
v bodech 1.2.1 a 1.2.2.

1.2 Odchylně od bodu 1.1 v průběhu etapy 
III B, nikoli však po dobu delší než tři 
roky od zahájení této etapy, s výjimkou 
motorů používaných k pohonu motorových 
železničních vozů a lokomotiv, požádá 
výrobce původních zařízení, který si přeje 
použít přechodný režim, kterýkoli 
schvalovací orgán o povolení, aby jeho 
výrobci motorů mohli uvádět na trh 
motory určené k jeho výhradnímu použití.
Množství těchto motorů nepřekročí 
množství uvedené v bodech 1.1.1 a 1.1.2.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Holger Krahmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 97/68/ES
Příloha XIII – oddíl 1 – bod 1.2.
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V průběhu období přechodu z etapy III A 
do etapy III B, s výjimkou motorů 
používaných k pohonu motorových 
železničních vozů a lokomotiv, požádá 
výrobce původních zařízení, který si přeje 
použít přechodný režim, kterýkoli 
schvalovací orgán o povolení, aby mohl 
koupit od svých dodavatelů motorů 
motory, které nesplňují současné mezní 
hodnoty emisí, avšak byly schváleny na 
základě mezních hodnot nejbližší 
předcházející etapy, v množství uvedeném 
v bodech 1.2.1 a 1.2.2.

1.2. V průběhu období přechodu z etapy III 
A do etapy III B, s výjimkou motorů 
používaných k pohonu motorových 
železničních vozů a lokomotiv, požádá 
výrobce původních zařízení, který si přeje 
použít přechodný režim, kterýkoli 
schvalovací orgán o povolení, aby mohl 
koupit od svých dodavatelů motorů 
motory, které nesplňují současné mezní 
hodnoty emisí, avšak byly schváleny na 
základě mezních hodnot nejbližší 
předcházející etapy, v množství uvedeném 
buď v bodě 1.2.1, nebo v bodě 1.2.2.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Oreste Rossi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 97/68/ES
Příloha XIII – oddíl 1 – bod 1.2.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2. V průběhu období přechodu z etapy III 
A do etapy III B, s výjimkou motorů 
používaných k pohonu motorových 
železničních vozů a lokomotiv, požádá 
výrobce původních zařízení, který si přeje 
použít přechodný režim, kterýkoli 
schvalovací orgán o povolení, aby mohl 
koupit od svých dodavatelů motorů
motory, které nesplňují současné mezní 
hodnoty emisí, avšak byly schváleny na 
základě mezních hodnot nejbližší 
předcházející etapy, v množství uvedeném 
v bodech 1.2.1 a 1.2.2.

1.2. V průběhu etapy III B, s výjimkou 
motorů používaných k pohonu motorových 
železničních vozů a lokomotiv, požádá 
výrobce původních zařízení, který si přeje 
použít přechodný režim, kterýkoli 
schvalovací orgán o povolení, aby jeho 
výrobci motorů mohli uvádět na trh 
motory určené k jeho výhradnímu použití. 
Množství těchto motorů nepřekročí 
množství uvedené v bodech 1.1.1 a 1.1.2. 
Motory musí splňovat požadavky čl. 10 
odst. 7.

Or. en



AM\857770CS.doc 51/63 PE458.785v01-00

CS

Pozměňovací návrh 92
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 97/68/ES
Příloha XIII – oddíl 1 – bod 1.2.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2.1. Počet motorů uváděných na trh v 
rámci takového přechodného režimu nesmí 
v žádné kategorii motorů překročit 50 % 
ročního odbytu dosahovaného výrobcem 
původních zařízení u zařízení s motory 
dotyčné kategorie (vypočteno jako průměr 
odbytu na trhu EU v posledních pěti 
letech). Jestliže výrobce původních 
zařízení uváděl zařízení na trh EU po dobu 
kratší než pět let, vypočte se průměr za 
období, během kterého uváděl zařízení na 
trh EU.

1.2.1. Počet motorů uváděných na trh v 
rámci přechodného režimu nesmí v žádné 
kategorii motorů překročit 50 % množství 
zařízení s motory dotyčné kategorie, která 
výrobce původních zařízení uvede za rok 
na trh, což se vypočítá jako průměr za
posledních pět let. V případě, že výrobce 
původních zařízení uváděl zařízení na trh 
po dobu kratší než pět let, vypočte se 
průměr za období, během kterého uváděl 
zařízení na trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Oreste Rossi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha 
Směrnice 97/68/ES
Příloha XIII – oddíl 1 – bod 1.2.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2.1. Počet motorů uváděných na trh v 
rámci takového přechodného režimu nesmí 
v žádné kategorii motorů překročit 50 % 
ročního odbytu dosahovaného výrobcem 
původních zařízení u zařízení s motory 
dotyčné kategorie (vypočteno jako průměr 
odbytu na trhu EU v posledních pěti 
letech). Jestliže výrobce původních 
zařízení uváděl zařízení na trh EU po dobu 
kratší než pět let, vypočte se průměr za 

1.2.1. Počet motorů uváděných na trh v 
rámci přechodného režimu nesmí v žádné 
kategorii motorů překročit 50 % množství 
zařízení s motory dotyčné kategorie, která 
výrobce původních zařízení uvede za rok 
na trh, což se vypočítá jako průměr za
posledních pět let. V případě, že výrobce 
původních zařízení uváděl zařízení na trh 
po dobu kratší než pět let, vypočte se 
průměr za období, během kterého uváděl 
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období, během kterého uváděl zařízení na 
trh EU.

zařízení na trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Holger Krahmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha 
Směrnice 97/68/ES
Příloha XIII – oddíl 1 – bod 1.2.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2.1. Počet motorů uváděných na trh v 
rámci takového přechodného režimu nesmí 
v žádné kategorii motorů překročit 50 % 
ročního odbytu dosahovaného výrobcem 
původních zařízení u zařízení s motory 
dotyčné kategorie (vypočteno jako průměr 
odbytu na trhu EU v posledních pěti 
letech). Jestliže výrobce původních 
zařízení uváděl zařízení na trh EU po dobu 
kratší než pět let, vypočte se průměr za 
období, během kterého uváděl zařízení na 
trh EU.

1.2.1. Počet motorů uváděných na trh v 
rámci takového přechodného režimu nesmí 
v žádné kategorii motorů překročit 40 %
ročního odbytu dosahovaného výrobcem 
původních zařízení u zařízení s motory 
dotyčné kategorie (vypočteno jako průměr 
odbytu na trhu EU v posledních pěti 
letech). Jestliže výrobce původních 
zařízení uváděl zařízení na trh EU po dobu 
kratší než pět let, vypočte se průměr za 
období, během kterého uváděl zařízení na 
trh EU.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je snahou o kompromis mezi postoji politických skupin 
v Evropském parlamentu a návrhem Komise.

Pozměňovací návrh 95
Bas Eickhout

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha 
Směrnice 97/68/ES
Příloha XIII – oddíl 1 – bod 1.2.1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2.1. Počet motorů uváděných na trh v 
rámci takového přechodného režimu nesmí 
v žádné kategorii motorů překročit 50 % 
ročního odbytu dosahovaného výrobcem 
původních zařízení u zařízení s motory 
dotyčné kategorie (vypočteno jako průměr 
odbytu na trhu EU v posledních pěti 
letech). Jestliže výrobce původních 
zařízení uváděl zařízení na trh EU po dobu 
kratší než pět let, vypočte se průměr za 
období, během kterého uváděl zařízení na 
trh EU.

1.2.1. Počet motorů uváděných na trh v 
rámci takového přechodného režimu nesmí 
v žádné kategorii motorů překročit 20%
ročního odbytu dosahovaného výrobcem 
původních zařízení u zařízení s motory 
dotyčné kategorie (vypočteno jako průměr 
odbytu na trhu EU v posledních pěti 
letech). Jestliže výrobce původních 
zařízení uváděl zařízení na trh EU po dobu 
kratší než pět let, vypočte se průměr za 
období, během kterého uváděl zařízení na 
trh EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha 
Směrnice 97/68/ES
Příloha XIII – oddíl 1 – bod 1.2.2.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2.2. Alternativně k bodu 1.2.1 může 
výrobce původních zařízení požádat o 
povolení, aby jeho dodavatelé motorů 
mohli uvést na trh pevně stanovený počet 
motorů v rámci přechodného režimu. 
Počet motorů v každé kategorii motorů 
nesmí překročit tyto hodnoty:

1.2.2. Alternativně k bodu 1.2.1 může 
výrobce původních zařízení požádat o 
povolení, aby jeho výrobci motorů mohli 
uvést na trh pevně stanovený počet motorů 
k jeho výhradnímu použití. Počet motorů v 
každé kategorii motorů nesmí překročit 
tyto hodnoty:

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Oreste Rossi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
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Směrnice 97/68/ES
Příloha XIII – oddíl 1 – bod 1.2.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2.2. Alternativně k bodu 1.2.1 může 
výrobce původních zařízení požádat o 
povolení, aby jeho dodavatelé motorů 
mohli uvést na trh pevně stanovený počet 
motorů v rámci přechodného režimu. 
Počet motorů v každé kategorii motorů 
nesmí překročit tyto hodnoty:

1.2.2. Alternativně k bodu 1.2.1 může 
výrobce původních zařízení požádat o 
povolení, aby jeho výrobci motorů mohli 
uvést na trh pevně stanovený počet motorů 
k jeho výhradnímu použití. Počet motorů v 
každé kategorii motorů nesmí překročit 
tyto hodnoty:

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Oreste Rossi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 97/68/ES
Příloha XIII – oddíl 1 – bod 1.2.2 – tabulka – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kategorie motorů Rozsah výkonu motorů

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 97/68/ES
Příloha XIII – oddíl 1 – bod 1.3.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.3 Přechodný režim podle definice v bodu 
1.1.1 platí pro motory používané k pohonu 
motorových železničních vozů ode dne 
přechodu z etapy III A do etapy III B.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Tento požadavek je již uveden v bodu 1.1.1 přílohy XIII.

Pozměňovací návrh 100
Oreste Rossi

Návrh směrnice – pozměňující akt 
Příloha
Směrnice 97/68/ES
Příloha XIII – oddíl 1 – bod 1.3.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.3 Přechodný režim podle definice v bodu 
1.1.1 platí pro motory používané k pohonu 
motorových železničních vozů ode dne 
přechodu z etapy III A do etapy III B.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento požadavek je již uveden v bodu 1.1 přílohy XIII.

Pozměňovací návrh 101
Bas Eickhout

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 97/68/ES
Příloha XIII – oddíl 1 – bod 1.3.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.3 Přechodný režim podle definice v bodu 
1.1.1 platí pro motory používané k pohonu 
motorových železničních vozů ode dne 
přechodu z etapy III A do etapy III B.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 102
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 97/68/ES
Příloha XIII – oddíl 1 – bod 1.4.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.4 V případě motorů určených k pohonu 
lokomotiv může výrobce původních 
zařízení v průběhu přechodného období z 
etapy III A do etapy III B žádat o 
povolení, aby jeho dodavatelé motorů 
mohli v rámci přechodného režimu uvést 
na trh nejvýše 12 motorů určených k 
pohonu lokomotiv.

V případě motorů určených k pohonu 
lokomotiv může výrobce původních 
zařízení žádat o povolení, aby jeho výrobci 
motorů mohli uvést na trh nejvýše 12 
motorů určených k jeho výhradnímu 
použití.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Oreste Rossi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 97/68/ES
Příloha XIII – oddíl 1 – bod 1.4.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.4 V případě motorů určených k pohonu 
lokomotiv může výrobce původních 
zařízení v průběhu přechodného období z 
etapy III A do etapy III B žádat o 
povolení, aby jeho dodavatelé motorů 
mohli v rámci přechodného režimu uvést 
na trh nejvýše 12 motorů určených k 
pohonu lokomotiv.

V případě motorů určených k pohonu 
lokomotiv může výrobce původních 
zařízení žádat o povolení, aby jeho výrobci 
motorů mohli uvést na trh nejvýše 12 
motorů určených k jeho výhradnímu 
použití.

Or. en
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Pozměňovací návrh 104
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 97/68/ES
Příloha XIII – oddíl 1 – bod 1.4.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.4 V případě motorů určených k pohonu 
lokomotiv může výrobce původních 
zařízení v průběhu přechodného období z 
etapy III A do etapy III B žádat o povolení, 
aby jeho dodavatelé motorů mohli v rámci 
přechodného režimu uvést na trh nejvýše 
12 motorů určených k pohonu lokomotiv.

1.4 V případě motorů určených k pohonu 
lokomotiv může výrobce původních 
zařízení v průběhu přechodného období z 
etapy III A do etapy III B žádat o povolení, 
aby jeho dodavatelé motorů mohli v rámci 
přechodného režimu uvést na trh nejvýše 
10 motorů určených k pohonu lokomotiv.
Výrobce původních zařízení může rovněž 
žádat o povolení, aby jeho výrobci motorů 
mohli uvést na trh další množství motorů, 
nejvýše však v počtu 10 kusů, určených 
pro lokomotivy, které vyhovují 
požadavkům druhého vydání GERT 8073 
na průjezdný průřez infrastruktury 
uvedeným v seznamu vnitrostátních 
technických pravidel, na nějž se odkazuje 
v čl. 17 odst. 3 směrnice 2008/57/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Martin Callanan

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 97/68/ES
Příloha XIII – oddíl 1 – bod 1.4.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.4 V případě motorů určených k pohonu 
lokomotiv může výrobce původních 
zařízení v průběhu přechodného období z 
etapy III A do etapy III B žádat o povolení, 
aby jeho dodavatelé motorů mohli v rámci 
přechodného režimu uvést na trh nejvýše 

1.4 V případě motorů určených k pohonu 
lokomotiv může výrobce původních 
zařízení v průběhu přechodného období z 
etapy III A do etapy III B žádat o povolení, 
aby jeho dodavatelé motorů mohli v rámci 
přechodného režimu uvést na trh nejvýše 
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12 motorů určených k pohonu lokomotiv. 20 motorů určených k pohonu lokomotiv.
Výrobce původních zařízení může rovněž 
žádat o povolení, aby jeho výrobci motorů 
mohli uvést na trh další množství motorů, 
nejvýše však v počtu 20 kusů, určených 
pro lokomotivy, které vyhovují 
požadavkům druhého vydání GERT 8073 
na průjezdný průřez infrastruktury 
uvedeným v seznamu vnitrostátních 
technických pravidel, na něž se odkazuje 
v čl. 17 odst. 3 směrnice 2008/57/ES, a 
které mají osvědčení o bezpečnosti 
potřebné k jejich provozování ve 
vnitrostátní síti Spojeného království nebo 
jsou způsobilé toto osvědčení získat.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Chris Davies

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 97/68/ES
Příloha XIII – oddíl 1 – bod 1.4.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.4 V případě motorů určených k pohonu 
lokomotiv může výrobce původních 
zařízení v průběhu přechodného období z 
etapy III A do etapy III B žádat o povolení, 
aby jeho dodavatelé motorů mohli v rámci 
přechodného režimu uvést na trh nejvýše 
12 motorů určených k pohonu lokomotiv.

1.4 V případě motorů určených k pohonu 
lokomotiv může výrobce původních 
zařízení v průběhu přechodného období z 
etapy III A do etapy III B žádat o povolení, 
aby jeho dodavatelé motorů mohli v rámci 
přechodného režimu uvést na trh nejvýše 
20 motorů určených k pohonu lokomotiv.
Výrobce původních zařízení může rovněž 
žádat o povolení, aby jeho výrobci motorů 
mohli uvést na trh další množství motorů, 
nejvýše však v počtu 20 kusů, určených 
pro lokomotivy, které vyhovují 
požadavkům druhého vydání GERT 8073 
na průjezdný průřez infrastruktury 
uvedeným v seznamu vnitrostátních 
technických pravidel, na které se odkazuje 
v čl. 17 odst. 3 směrnice 2008/57/ES.
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Or. en

Odůvodnění

Úprava motorů etapy III B pro lokomotivy není možná. Ještě větší technické nesnáze nastávají 
v případě menších lokomotiv, pro které bude třeba stanovit zvláštní přechodný režim.

Pozměňovací návrh 107
Pavel Poc

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 97/68/ES
Příloha XIII – oddíl 1 – bod 1.4.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.4 V případě motorů určených k pohonu 
lokomotiv může výrobce původních 
zařízení v průběhu přechodného období z 
etapy III A do etapy III B žádat o povolení, 
aby jeho dodavatelé motorů mohli v rámci 
přechodného režimu uvést na trh nejvýše 
12 motorů určených k pohonu lokomotiv.

1.4 V případě motorů určených k pohonu 
lokomotiv může výrobce původních 
zařízení v průběhu přechodného období z 
etapy III A do etapy III B žádat o povolení, 
aby jeho dodavatelé motorů mohli v rámci 
přechodného režimu uvést na trh nejvýše 
20 motorů určených k pohonu lokomotiv.
Výrobce původních zařízení může rovněž 
žádat o povolení, aby jeho výrobci motorů 
mohli uvést na trh další množství motorů, 
nejvýše však v počtu 10 kusů, určených 
pro lokomotivy, které vyhovují 
požadavkům druhého vydání GERT 8073 
na průjezdný průřez infrastruktury 
uvedeným v seznamu vnitrostátních 
technických pravidel, na které se odkazuje 
v čl. 17 odst. 3 směrnice 2008/57/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Matthias Groote

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 97/68/ES
Příloha XIII – oddíl 1 – bod 1.4.
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.4. V případě motorů určených k pohonu 
lokomotiv může výrobce původních 
zařízení v průběhu přechodného období z 
etapy III A do etapy III B žádat o povolení, 
aby jeho dodavatelé motorů mohli v rámci 
přechodného režimu uvést na trh nejvýše 
12 motorů určených k pohonu lokomotiv.

1.4. V případě motorů určených k pohonu 
lokomotiv může výrobce původních 
zařízení v průběhu přechodného období z 
etapy III A do etapy III B žádat o povolení, 
aby jeho dodavatelé motorů mohli v rámci 
přechodného režimu uvést na trh nejvýše 
25 motorů určených k pohonu lokomotiv.

Or. de

Pozměňovací návrh 109
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 97/68/ES
Příloha XIII – oddíl 1 – bod 1.4.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.4 V případě motorů určených k pohonu 
lokomotiv může výrobce původních 
zařízení v průběhu přechodného období z 
etapy III A do etapy III B žádat o povolení, 
aby jeho dodavatelé motorů mohli v rámci 
přechodného režimu uvést na trh nejvýše 
12 motorů určených k pohonu lokomotiv.

1.4 V případě motorů určených k pohonu 
lokomotiv může výrobce původních 
zařízení v průběhu přechodného období z 
etapy III A do etapy III B žádat o povolení, 
aby jeho dodavatelé motorů mohli v rámci 
přechodného režimu uvést na trh nejvýše 
40 motorů určených k pohonu lokomotiv.

Or. es

Odůvodnění

Finanční částky, které jsou investovány pro účely překonstruování motorů, jsou značné, proto 
je zapotřebí, aby byly určeny lhůty pro technologický vývoj. Vzhledem k tomu, že železniční 
doprava vytváří mnohem méně emisí než ostatní druhy dopravy, zdá se, že je na místě zvýšit 
maximální počet motorů, které lze uvést na trh v rámci přechodného režimu, tak, aby nebyla 
omezena ani stávající nabídka, což by negativně ovlivnilo rozvoj železniční dopravy, ani volná 
hospodářská soutěž.
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Pozměňovací návrh 110
Bas Eickhout

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 97/68/ES
Příloha XIII – oddíl 1 – bod 1.4.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.4 V případě motorů určených k pohonu 
lokomotiv může výrobce původních 
zařízení v průběhu přechodného období z 
etapy III A do etapy III B žádat o povolení, 
aby jeho dodavatelé motorů mohli v rámci 
přechodného režimu uvést na trh nejvýše 
12 motorů určených k pohonu lokomotiv.

1.4 V případě motorů určených k pohonu 
lokomotiv může výrobce původních 
zařízení v průběhu přechodného období z 
etapy III A do etapy III B žádat o povolení, 
aby jeho dodavatelé motorů mohli v rámci 
přechodného režimu uvést na trh nejvýše 8
motorů určených k pohonu lokomotiv, 
pokud není z technických důvodů možné 
dodržet mezní hodnoty etapy III B.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 97/68/ES
Příloha XIII – oddíl 1 – bod 1.5. – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.5. Výrobce původních zařízení přiloží ke 
své žádosti podané schvalovacímu orgánu 
následující informace:

1.5. Výrobce původních zařízení přiloží k 
žádosti podané schvalovacímu orgánu 
následující informace:

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Oreste Rossi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
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Směrnice 97/68/ES
Příloha XIII – oddíl 1 – bod 1.5. – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.5. Výrobce původních zařízení přiloží ke 
své žádosti podané schvalovacímu orgánu 
následující informace:

1.5. Výrobce původních zařízení přiloží k 
žádosti podané schvalovacímu orgánu 
následující informace:

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 97/68/ES
Příloha XIII – oddíl 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. OPATŘENÍ VÝROBCE MOTORŮ
2.1. Výrobce motorů může uvádět na trh 
motory v rámci přechodného období na 
základě povolení uděleného v souladu 
s oddílem 1 a 3 této přílohy.
2.2. Výrobce motorů označí tyto motory 
následujícím způsobem: „Motor uvedený 
na trh v rámci přechodného období“ v 
souladu s požadavky bodu 3 přílohy I.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha
Směrnice 97/68/ES
Příloha XIII – oddíl 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. OPATŘENÍ SCHVALOVACÍHO 
ORGÁNU
3.1. Schvalovací orgán vyhodnotí obsah 
žádosti o přechodný režim a přiložených 
dokumentů. Následně informuje výrobce 
původních zařízení o svém rozhodnutí ve 
věci udělení povolení k požadovanému
přechodnému režimu.

Or. en


