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Ændringsforslag 17
Bas Eickhout

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
-

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en

Begrundelse

En udvidelse af fleksibilitetsbestemmelserne i NRMM-direktivet ville i høj grad skade 
opnåelsen af EU's luftkvalitetsmål i medlemsstaterne. Forslaget er i strid med Kommissionens 
egne udtalelser, og Europa-Parlamentet kræver en mere kildeorienteret lovgivning om 
luftkvalitet. Hvis man udvander den eksisterende lovgivning, ville det også skabe en meget 
farlig præcedens for anden EU-lovgivning om emissionsgrænser.

Ændringsforslag 18
Kriton Arsenis, Åsa Westlund

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
-

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en
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Ændringsforslag 19
Pavel Poc

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
-

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag. 

Or. en

Ændringsforslag 20
Bairbre de Brún

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Direktiv 97/68/EF[9] vedrører 
udstødningsemissioner fra motorer til 
montering i mobile ikke-vejgående 
maskiner. De nuværende 
emissionsgrænseværdier, der gælder for 
typegodkendelse af størstedelen af 
motorerne med kompressionstænding 
under trin III A, skal erstattes med de 
strengere grænseværdier under trin III B. 
Disse grænseværdier anvendes fra den 1. 
januar 2010, for så vidt angår 
typegodkendelse af sådanne motorer, og 
fra den 1. januar 2011, for så vidt angår 
markedsføring.

1. Direktiv 97/68/EF[9] vedrører 
udstødningsemissioner og 
emissionsgrænser for luftforurenende 
stoffer fra motorer til montering i mobile 
ikke-vejgående maskiner under beskyttelse 
af menneskers sundhed og miljøet. De 
nuværende emissionsgrænseværdier, der 
gælder for typegodkendelse af størstedelen 
af motorerne med kompressionstænding 
under trin III A, skal erstattes med de 
strengere grænseværdier under trin III B. 
Disse grænseværdier anvendes fra den 1. 
januar 2010, for så vidt angår 
typegodkendelse af sådanne motorer, og 
fra den 1. januar 2011, for så vidt angår 
markedsføring.

Or. en

Begrundelse

For at opnå overensstemmelse med artikel 1 i direktiv 97/68/EF, der har som målsætning at 
opnå en indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om emissionsstandarder og 
typegodkendelsesprocedurer for motorer til montering i mobile ikke-vejgående maskiner, og 
som bidrager til det indre markeds funktion, under beskyttelse af menneskers sundhed og 
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miljø.

Ændringsforslag 21
Holger Krahmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen forbereder i øjeblikket 
en revision af direktiv 97/68/EF i 
overensstemmelse med henstillingerne i 
artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2004/24/EF. Hvis bestemmelserne 
i dette direktiv skal være effektive, bør de 
imidlertid træde i kraft, så snart trin III B 
bliver gældende.

Or. en

Ændringsforslag 22
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Ved næste revision af direktiv 
97/68/EF bør Kommissionen foreslå 
indførelse af et nyt emissionstrin - trin V -
som bør tilpasses kravene i Euro VI-
standarden for tunge køretøjer.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at indføre nye grænseværdier så hurtigt som muligt - med den næste revision af 
direktiv 97/68/EF - så branchen får tilstrækkelig tid til den tekniske gennemførelse af de nye 
krav. I sammenligning med de allerede definerede trin IV-værdier for fremdriftsmotorer vil 
tilpasningen til Euro VI-grænseværdierne betyde en yderligere reduktion af 
partikelemissionen ved at indføre en strengere PM-grænse (masse) og en PN-grænse (antal).
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Ændringsforslag 23
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Nye krav til reduktionen af partikler, 
nemlig en grænse for partikelantal (PN), 
bør indføres med den kommende revision 
af direktiv 97/68/EF for alle 
motorkategorier for at sikre en effektiv 
reduktion af ultrafine partikler.

Or. en

Begrundelse

Da ultrafine partikler er næsten vægtløse, giver den nuværende model, som er baseret på PM-
massegrænseværdier ikke et egnet svar på emissionen af den ultrafine del af partiklerne, som 
er særligt skadelige for menneskers sundhed og også kan have en betydelig klimaindvirkning 
(navnlig i tilfælde af kulpartikler). Vedtagelse af en grænseværdi for partikelantallet (PN) vil 
garantere en hurtig indførelse af den bedste tilgængelige teknologi til en effektiv håndtering 
af partikelemissionen.

Ændringsforslag 24
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. I UNECE-regi diskuterer man i 
øjeblikket harmoniserede krav til 
eftermontering af emissionskontroludstyr. 
På dette grundlag bør Kommissionen i 
den kommende revision af direktiv 
97/68/EF definere en omfattende model til 
at fremme eftermontering af 
efterbehandlingssystemer i den 
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eksisterende flåde af mobile ikke-
vejgående maskiner.

Or. en

Begrundelse

Eftermontering af den eksisterende maskinpark med moderne emissionskontroludstyr er en 
vigtig foranstaltning for at opnå en hurtig reduktion af miljøindvirkningerne fra NRMM-
sektoren generelt.

Ændringsforslag 25
Karin Kadenbach

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Direktiv 98/24/EF fastslår, at 
emissioner af sod fra dieselmotorer er 
kræftfremkaldende. Aktiviteter og 
metoder, hvor arbejdstagere er udsat for 
emissioner fra dieselmotorer, er derfor 
omfattet af pligten til at minimere 
udledninger i henhold til det tekniske 
niveau. Navnlig på byggepladser er
arbejdstagere konstant udsat for disse 
emissioner og skal derfor beskyttes så 
effektivt som muligt.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag præciserer ordførerens ændringsforslag og etablerer den længe 
savnede reference til direktivet om farlige stoffer.
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Ændringsforslag 26
Karin Kadenbach

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. I lyset af erfaringerne, 
forskningsresultater og tilgængelige 
teknologier bør der tages følgende nye 
skridt:
a) Den lange anvendelsesperiode for 
allerede markedsførte mobile maskiner og 
udstyr betyder, at deres høje emissioner 
også langt ud i fremtiden vil udgøre en 
risiko for sundhed og miljø. Indførelse af 
en fælles metode i EU, som kan 
eftermonteres på disse maskiner, bør 
fremmes mest muligt.
b) Ultrafine partikler opstår ved 
forbrændingsprocesser ved høje 
temperaturer. Disse nanopartikler (PM 
0,1) er "vægtløse" og bliver ikke 
registreret tilstrækkeligt i forbindelse med 
en gravimetrisk måling. Deres 
toksikologiske betydning for menneskers 
sundhed har imidlertid ført til, at der i 
EU's emissionsforskrifter for tunge 
køretøjer (Euro VI i artikel 12 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 595/2009 af 18. juni 2009 om 
typegodkendelse af motorkøretøjer og 
motorer med hensyn til emissioner fra 
tunge erhvervskøretøjer (Euro VI) og om 
adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer1) og
respektive lette motorkøretøjer (Euro VI i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 
2007 om typegodkendelse af 
motorkøretøjer med hensyn til emissioner 
fra lette personbiler og lette 
erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om 
adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer2) er indført grænseværdier for 
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partikelantallet og fastsat en egnet 
målemetode. Dette bør også udføres for 
mobile maskiner og udstyr.
c) Mobilt udstyr og køretøjer bør med 
jævne mellemrum kontrolleres for, om 
deres emissionsadfærd faktisk svarer til de 
værdier, som er oplyst ved godkendelsen. 
Det ville være et stort bidrag til sundhed 
og miljø, hvis der blev indført egnede 
målemetoder og kontrolintervaller, så 
medlemsstaternes myndigheder kunne 
gennemføre en enkel og decentral 
kontrol.
1 EUT L 188 af 18.7.2009, s. 1.
2 EUT L 171 af 29.6.2007, s. 1.

Or. de

Begrundelse

Af hensyn til miljø og sundhed er det ikke kun vigtigt, at der indføres nye 
emissionsstandarder, men også at der sker en forbedring af allerede markedsførte maskiner 
og køretøjer, så emissionen forringes. Eftermontering af udstødningsbehandlingssystemer, 
navnlig dieselpartikelfiltre, praktiseres navnlig i Schweiz, hvor metoden har vist sig velegnet. 
Selv en ny grænseværdi for partikelantallet kan sikres ved eftermonteringen.

Ændringsforslag 27
Matthias Groote

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Overgangen til trin III B indebærer en 
trinvis ændring af teknologien, som 
medfører betydelige 
gennemførelsesomkostninger til tilpasning 
af motorernes udformning og udvikling af 
avancerede tekniske løsninger. 
Overgangen sker på et tidspunkt, hvor 
industrien står over for store økonomiske 
vanskeligheder.

2. Overgangen til trin III B indebærer en 
trinvis ændring af teknologien, som 
medfører betydelige 
gennemførelsesomkostninger til tilpasning 
af motorernes udformning og udvikling af 
avancerede tekniske løsninger. Den 
økonomisk anspændte situation, navnlig i 
denne industri, kræver nødvendige 
foranstaltninger.
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Or. de

Ændringsforslag 28
Martin Callanan

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Overgangen til trin III B indebærer en 
trinvis ændring af teknologien, som 
medfører betydelige 
gennemførelsesomkostninger til tilpasning 
af motorernes udformning og udvikling af 
avancerede tekniske løsninger. 
Overgangen sker på et tidspunkt, hvor 
industrien står over for store økonomiske 
vanskeligheder.

2. Udviklingen af trin III B indebærer en 
trinvis ændring af teknologien, som 
medfører betydelige 
gennemførelsesomkostninger til tilpasning 
af motorernes udformning og udvikling af 
avancerede tekniske løsninger. Desuden 
fører integrationen af disse motorer i 
maskiner til væsentligt modifikationer af 
sidstnævnte. Alt dette tekniske arbejde 
udføres på et tidspunkt, hvor hele 
industrien stadig står over for store 
økonomiske vanskeligheder efter en hidtil 
uset recession..

Or. en

Begrundelse

Trin III B er det teknisk mest krævende trin for producenter af såvel motorer som maskiner, 
hvor disse motorer integreres. Dette trin kommer efter en periode med en usædvanlig 
recession, som ramte hele industrien hårdt, idet noget af de sektorer, som hører under 
direktivets anvendelsesområde, har oplevet en omsætningsnedgang på 30-70 %.

Ændringsforslag 29
Peter Liese

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Overgangen til trin III B indebærer en 
trinvis ændring af teknologien, som 
medfører betydelige 

2. Overgangen til trin III B indebærer en 
trinvis ændring af teknologien, som 
medfører betydelige 
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gennemførelsesomkostninger til tilpasning 
af motorernes udformning og udvikling af 
avancerede tekniske løsninger. 
Overgangen sker på et tidspunkt, hvor 
industrien står over for store økonomiske 
vanskeligheder.

gennemførelsesomkostninger til tilpasning 
af motorernes udformning og udvikling af 
avancerede tekniske løsninger. En global 
finansiel og økonomisk krise må ikke 
være en begrundelse for at udvande 
miljøstandarder. Det er vigtigt at investere 
i miljøvenlige teknologier for at fremme 
fremtidig vækst, jobs og sundhed.

Or. en

Begrundelse

I den aktuelle debat har Kommissionen anført, at den globale finansielle og økonomiske krise 
har haft en dybt negativ indvirkning på industrien, som producerer ikke-vejgående mobilt 
maskineri. På trods af de vanskeligheder, som industrien står over for i øjeblikket, må det 
endnu en gang fremhæves, at krisen ikke må bruges som en begrundelse for at udvande 
miljøstandarder. Tværtimod er det vigtigt at investere i grønne teknologier, som er en motor 
for fremtidig vækst og beskæftigelse i Europa og en vigtig faktor for sundheden.

Ændringsforslag 30
Martin Callanan

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Fleksibilitet giver producenter af 
udstyr tilstrækkelig tid til at ændre deres 
maskiner, så de nye motorer kan 
integreres.

Or. en

Begrundelse

Selv om direktivet gælder for motorproducenter, har det direkte indvirkning på producenter af 
udstyr, hvor disse motorer anvendes. Mens direktivet kun giver data for markedsføring af 
motorer, giver fleksibiliteten producenter af udstyr mere tid til at foretage de nødvendige 
tilpasninger for at integrere disse motorer. Producenter af udstyr er ansvarlige for 
forespørgsler og opfølgning på fleksibiliteten.
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Ændringsforslag 31
Martin Callanan

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Artikel 2, litra b), i direktiv 
2004/26/EF[10] indeholder bestemmelser 
om vurdering af det eventuelle behov for 
yderligere fleksible ordninger.

4. Artikel 2, litra b), i direktiv 
2004/26/EF[10] indeholder bestemmelser 
om vurdering af det eventuelle behov for 
yderligere fleksible ordninger uafhængigt 
af Kommissionens igangværende 
omfattende revision af direktiv 97/68/EF.

Or. en

Begrundelse

Det skal præciseres, at yderligere fleksible ordninger dækker et umiddelbart specifikt behov, 
som der er skabt mulighed for med artikel 2, litra b, i direktiv 2004/26/EF. Den igangværende 
revision af direktiv 97/68/EF har derimod et bredere anvendelsesområde og har til formål at 
vurdere og efterfølgende revidere rammelovgivningen som helhed.

Ændringsforslag 32
Martin Callanan

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Salget faldt betydeligt under krisen og 
påvirkede derfor den faktiske værdi af den 
nuværende fleksible ordning, navnlig for 
motorkategorier, som skal opfylde trin III 
B fra 2012 og 2013 og frem.

Or. en

Begrundelse

Trin III B træder i kraft den 1. januar 2012 for 56-130 kW-motorer og den 1. januar 2013 for 
37-56 kW-motorer. Eftersom den femårige periode vil komme til at omfatte år med meget lille 
salg, vil det faktiske antal motorer, som markedsføres under fleksibilitetsordningen, være 
betydeligt mindre end under normale markedsforhold.
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Ændringsforslag 33
Bas Eickhout

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I overgangsperioden fra trin III A til 
trin III B bør andelen af motorer med 
andre anvendelsesformål end fremdrift af 
motorvogne og lokomotiver, der 
markedsføres under 
fleksibilitetsordningen, øges fra 20 til 50 
% af det årlige salg af udstyr med motorer 
i den pågældende kategori, som 
fabrikanterne af materiel har. Det 
maksimale antal motorer, der kan 
markedsføres under 
fleksibilitetsordningen, bør justeres i 
overensstemmelse hermed.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 34
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I overgangsperioden fra trin III A til 
trin III B bør andelen af motorer med 
andre anvendelsesformål end fremdrift af 
motorvogne og lokomotiver, der 
markedsføres under fleksibilitetsordningen, 
øges fra 20 til 50 % af det årlige salg af 
udstyr med motorer i den pågældende 
kategori, som fabrikanterne af materiel har. 
Det maksimale antal motorer, der kan
markedsføres under fleksibilitetsordningen, 

5. Under trin III B bør andelen af motorer 
med andre anvendelsesformål end 
fremdrift af motorvogne, lokomotiver og 
fartøjer på indre vandveje, der 
markedsføres under fleksibilitetsordningen, 
være 50 % af den årlige mængde af 
markedsført udstyr med motorer i den 
pågældende kategori, som fabrikanterne af 
materiel har. Det mulige alternativ, at et 
fastsat antal motorer kan markedsføres 
under fleksibilitetsordningen, bør justeres i 
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bør justeres i overensstemmelse hermed. overensstemmelse hermed.

Or. en

Begrundelse

Den oprindelige formulering i direktivet refererer til overgangen fra et trin til det næste. 
Denne periode findes i virkeligheden ikke, da der er kontinuitet mellem et trin og det næste. 
Fleksible ordninger gælder under et bestemt trin, og direktivets formulering tilpasses til 
denne model i alle følgende ændringsforslag.

Ændringsforslag 35
Oreste Rossi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I overgangsperioden fra trin III A til 
trin III B bør andelen af motorer med 
andre anvendelsesformål end fremdrift af 
motorvogne og lokomotiver, der 
markedsføres under fleksibilitetsordningen, 
øges fra 20 til 50 % af det årlige salg af 
udstyr med motorer i den pågældende 
kategori, som fabrikanterne af materiel har. 
Det maksimale antal motorer, der kan 
markedsføres under fleksibilitetsordningen, 
bør justeres i overensstemmelse hermed.

5. Under trin III B bør andelen af motorer 
med andre anvendelsesformål end 
fremdrift af motorvogne, lokomotiver og 
fartøjer på indre vandveje, der 
markedsføres under fleksibilitetsordningen, 
være 50 % af den årlige mængde af 
markedsført udstyr med motorer i den 
pågældende kategori, som fabrikanterne af 
materiel har. Det mulige alternativ, at et 
fastsat antal motorer kan markedsføres 
under fleksibilitetsordningen, bør justeres i 
overensstemmelse hermed.

Or. en

Begrundelse

Den oprindelige formulering i direktivet refererer til overgangen fra et trin til det næste. 
Denne periode findes i virkeligheden ikke, da der er kontinuitet mellem et trin og det næste. 
Fleksible ordninger gælder under et bestemt trin, og direktivets formulering tilpasses til 
denne model i alle følgende ændringsforslag.
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Ændringsforslag 36
Holger Krahmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I overgangsperioden fra trin III A til trin 
III B bør andelen af motorer med andre 
anvendelsesformål end fremdrift af 
motorvogne og lokomotiver, der 
markedsføres under fleksibilitetsordningen, 
øges fra 20 til 50 % af det årlige salg af 
udstyr med motorer i den pågældende 
kategori, som fabrikanterne af materiel har. 
Det maksimale antal motorer, der kan 
markedsføres under fleksibilitetsordningen, 
bør justeres i overensstemmelse hermed.

5. I overgangsperioden fra trin III A til trin 
III B bør andelen af motorer med andre 
anvendelsesformål end fremdrift af 
motorvogne og lokomotiver, der 
markedsføres under fleksibilitetsordningen, 
øges fra 20 til 40 % af det årlige salg af 
udstyr med motorer i den pågældende 
kategori, som fabrikanterne af materiel har. 
Det maksimale antal motorer, der kan 
markedsføres under fleksibilitetsordningen, 
bør justeres i overensstemmelse hermed.

Or. en

Begrundelse

Hensigten med dette ændringsforslag er at opnå et kompromis mellem de politiske gruppers 
holdninger i Europa-Parlamentet og Kommissionens forslag.

Ændringsforslag 37
Matthias Groote

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I overgangsperioden fra trin III A til trin 
III B bør andelen af motorer med andre 
anvendelsesformål end fremdrift af 
motorvogne og lokomotiver, der 
markedsføres under fleksibilitetsordningen, 
øges fra 20 til 50 % af det årlige salg af 
udstyr med motorer i den pågældende 
kategori, som fabrikanterne af materiel har. 
Det maksimale antal motorer, der kan 
markedsføres under fleksibilitetsordningen, 

5. I overgangsperioden fra trin III A til trin 
III B bør andelen af motorer med andre 
anvendelsesformål end fremdrift af 
motorvogne og lokomotiver, der 
markedsføres under fleksibilitetsordningen, 
øges fra 20 til 50 % af det årlige salg af 
udstyr med motorer i den pågældende 
kategori, som fabrikanterne af materiel har. 
Det maksimale antal motorer, der kan 
markedsføres under fleksibilitetsordningen, 
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bør justeres i overensstemmelse hermed. bør svare til bilag XIII, nr. 1.2.2.

Or. de

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

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. De regler, der gælder for 
fleksibilitetsordningen, bør tilpasses 
således, at de udvider ordningens
anvendelsesområde til motorer bestemt til 
fremdrift af motorvogne og lokomotiver.

6. De regler, der gælder for 
fleksibilitetsordningen, bør tilpasses 
således, at de udvider dens
anvendelsesområde til motorer bestemt til 
fremdrift af motorvogne og lokomotiver.

Or. en

Ændringsforslag 39
Oreste Rossi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. De regler, der gælder for 
fleksibilitetsordningen, bør tilpasses 
således, at de udvider ordningens
anvendelsesområde til motorer bestemt til 
fremdrift af motorvogne og lokomotiver.

6. De regler, der gælder for 
fleksibilitetsordningen, bør tilpasses 
således, at de udvider dens
anvendelsesområde til motorer bestemt til 
fremdrift af lokomotiver.

Or. en
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Ændringsforslag 40
Bas Eickhout

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. De regler, der gælder for 
fleksibilitetsordningen, bør tilpasses 
således, at de udvider ordningens 
anvendelsesområde til motorer bestemt til 
fremdrift af motorvogne og lokomotiver.

6. De regler, der gælder for 
fleksibilitetsordningen, bør tilpasses 
således, at de udvider ordningens 
anvendelsesområde til motorer bestemt til 
fremdrift af lokomotiver i en nøje 
afgrænset periode.

Or. en

Ændringsforslag 41
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. I mange medlemsstater er der et 
presserende behov for at forbedre 
luftkvaliteten, hvilket kræver en mere 
beslutsom handling i en række af dem for 
at opfylde luftkvalitetsdirektivet 
2008/50/EF. For at opfylde disse mål er 
det vigtigt at angribe emissionerne ved 
kilden, herunder at reducere emissioner 
fra ikke-vejgående mobile maskiner.

Or. en
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Ændringsforslag 42
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. På byggepladser eksponeres 
arbejdstagerne permanent for emissioner, 
navnlig ultrafine kulpartikler fra 
byggemaskiner, og de kræver derfor 
beskyttelse med anvendelse af den bedst 
tilgængelige teknologi, hvilket skal 
håndhæves ved at indføre kriteriet om 
partikelantal.

Or. en

Ændringsforslag 43
Peter Liese

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Virksomheder, som arbejder med 
maskiner, der er omfattet af dette direktivs
anvendelsesområde, bør nyde godt af
EU's økonomiske støtteprogrammer eller 
støtteprogrammer, som stilles til rådighed 
af medlemsstaterne. Det bør overvejes at 
forlange, at modtagerne af disse 
programmer skal anvende den bedste 
tilgængelige teknologi i deres branche. 
Der bør kun ydes støtte til virksomheder, 
som gør brug af de teknologier, der har de 
bedste emissionsstandarder.

Or. en

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

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Foranstaltningerne i dette direktiv 
afspejler, at produktionssektoren har 
forbigående problemer. De bør derfor 
udelukkende gælde for overgangen fra trin 
III A til trin III B og udløbe senest den 31. 
december 2013.

7. Foranstaltningerne i dette direktiv 
afspejler, at produktionssektoren har 
forbigående problemer; de bør derfor 
udelukkende gælde for trin III B.

Or. en

Ændringsforslag 45
Oreste Rossi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Foranstaltningerne i dette direktiv 
afspejler, at produktionssektoren har 
forbigående problemer. De bør derfor 
udelukkende gælde for overgangen fra trin 
III A til trin III B og udløbe senest den 31. 
december 2013.

7. Foranstaltningerne i dette direktiv 
afspejler, at produktionssektoren har 
forbigående problemer; de bør derfor 
udelukkende gælde for trin III B.

Or. en

Ændringsforslag 46
Holger Krahmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Foranstaltningerne i dette direktiv 
afspejler, at produktionssektoren har 
forbigående problemer. De bør derfor 
udelukkende gælde for overgangen fra trin 

7. Foranstaltningerne i dette direktiv 
afspejler, at produktionssektoren har 
forbigående problemer. De bør derfor 
udelukkende gælde for overgangen fra trin 
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III A til trin III B og udløbe senest den 31. 
december 2013.

III A til trin III B.

Or. en

Ændringsforslag 47
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Foranstaltningerne i dette direktiv 
afspejler, at produktionssektoren har 
forbigående problemer. De bør derfor
udelukkende gælde for overgangen fra trin 
III A til trin III B og udløbe senest den 31. 
december 2013.

7. Foranstaltningerne i dette direktiv 
afspejler, at produktionssektoren har 
forbigående problemer; de bør
udelukkende gælde for trin III B eller i tre
år, hvor der ikke findes noget 
efterfølgende trin.

Or. en

Ændringsforslag 48
Matthias Groote

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Foranstaltningerne i dette direktiv 
afspejler, at produktionssektoren har 
forbigående problemer. De bør derfor 
udelukkende gælde for overgangen fra trin 
III A til trin III B og udløbe senest den 31. 
december 2013.

7. Foranstaltningerne udgør en tidsmæssig 
undtagelse for 
fremstillingsvirksomhederne og fører ikke 
til en permanent justering. De bør derfor 
udelukkende gælde for overgangen fra trin 
III A til trin III B og udløbe senest den 31. 
december 2013.

Or. de
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Ændringsforslag 49
Bas Eickhout

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Foranstaltningerne i dette direktiv 
afspejler, at produktionssektoren har 
forbigående problemer. De bør derfor 
udelukkende gælde for overgangen fra trin 
III A til trin III B og udløbe senest den 31. 
december 2013.

7. Foranstaltningerne i dette direktiv 
afspejler, at produktionssektoren har 
forbigående problemer. De bør derfor 
udelukkende gælde for overgangen fra trin 
III A til trin III B og udløbe senest den 31. 
december 2013. Efter denne dato bør der 
ikke tillades yderligere fleksible ordninger 
for overgangen fra trin III A til trin III B.

Or. en

Begrundelse

Da der ikke er indført noget trin IV for nogle kategorier af motorer, er det vigtigt at holde en 
frist for udløbet af de fleksible ordninger for at garantere en korrekt gennemførelse af trin III 
B for alle motorkategorier/anvendelser.

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

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. - 1 (nyt)
Direktiv 97/68/EF
Artikel 2 – sidste led

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) I artikel 2 erstattes sidste led af 
følgende:
- fleksibel ordning: en 
undtagelsesprocedure, hvor en 
medlemsstat tillader markedsføring af et 
begrænset antal motorer i henhold til 
artikel 10.

Or. en
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Begrundelse

Det eksisterende direktiv indeholder ikke nogen præcis definition af fleksible ordninger, og 
det er nødvendigt at give en sådan definition af hensyn til klarheden i hele direktivets tekst.

Ændringsforslag 51
Oreste Rossi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. - 1 (nyt)
Direktiv 97/68/EF
Artikel 2 – sidste led

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) I artikel 2 erstattes sidste led af 
følgende:
- fleksibel ordning: en 
undtagelsesprocedure, hvor en 
medlemsstat tillader markedsføring af et 
begrænset antal motorer i henhold til 
artikel 10.

Or. en

Begrundelse

Det eksisterende direktiv indeholder ikke nogen præcis definition af fleksible ordninger, og 
det er nødvendigt at give en sådan definition af hensyn til klarheden i hele direktivets tekst.

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

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. - 1 a (nyt)
Direktiv 97/68/EF
Artikel 2 – nyt led

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1a) I artikel 2 tilføjes følgende nye led:
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- motorkategori: motorens klassifikation 
som en kombination af effektområde, 
krav til emissionsniveau og 
motorklassifikationen i henhold til sektion 
I i bilag I.

Or. en

Begrundelse

Det eksisterende direktiv indeholder ikke nogen præcis definition af motorkategori, og det er 
nødvendigt at give en sådan definition af hensyn til klarheden i hele direktivets tekst.

Ændringsforslag 53
Oreste Rossi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. - 1 a (nyt)
Direktiv 97/68/EF
Artikel 2 – nyt led

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1a) I artikel 2 tilføjes følgende nye led:
- motorkategori: motorens klassifikation 
som en kombination af effektområde, 
krav til emissionsniveau og 
motorklassifikationen i henhold til sektion 
I i bilag I.

Or. en

Begrundelse

Det eksisterende direktiv indeholder ikke nogen præcis definition af motorkategori, og det er 
nødvendigt at give en sådan definition af hensyn til klarheden i hele direktivets tekst.
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Ændringsforslag 54
Karin Kadenbach

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. - 1 (nyt)
Direktiv 97/68/EF
Artikel 2 – nyt led

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. I artikel 2 tilføjes følgende led:
- udstødningsefterbehandlingssystem til 
reduktion af partikler: anordninger og 
filtersystemer svarende til det aktuelle 
tekniske niveau med en virkningsgrad på 
mindst 90 % ved udskillelse af partikler og 
et antalskriterium på 1012 kWh.

Or. de

Begrundelse

Udstødningsefterbehandlingssystemer til reduktion af partikler defineres i direktiv 97/68/EF 
ikke præcist i henhold til det aktuelle tekniske niveau. I minedriften har det imidlertid i årevis 
af arbejdsmiljøhensyn været et krav, at der skal anvendes dieselpartikelfiltersystemer på 
(entreprenør-)maskiner (absolut minimeringskrav ved kræftfremkaldende 
dieseludstødningsgasser). Der mangler en EU-retlig entydig definition, hvilket fører til 
fortolkningsvanskeligheder hos myndigheder og producenter.

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

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 97/68/EF
Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 1) Artikel 4, stk. 6, affattes således: udgår
"6) Motorer med kompressionstænding til 
anden anvendelse end til fremdrift af 
fartøjer på indre vandveje kan 
markedsføres i henhold til en fleksibel 
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ordning efter proceduren omhandlet i 
bilag XIII i tilslutning til stk. 1-5."

Or. en

Ændringsforslag 56
Oreste Rossi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 97/68/EF
Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 1) Artikel 4, stk. 6, affattes således: udgår
"6) Motorer med kompressionstænding til 
anden anvendelse end til fremdrift af 
fartøjer på indre vandveje kan 
markedsføres i henhold til en fleksibel 
ordning efter proceduren omhandlet i 
bilag XIII i tilslutning til stk. 1-5."

Or. en

Begrundelse

(Se ændringsforslag vedr. artikel 1, stk. 1, nr. 1 - indledning).

Ændringsforslag 57
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 97/68/EF
Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) Motorer med kompressionstænding til 
anden anvendelse end til fremdrift af 
fartøjer på indre vandveje kan 
markedsføres i henhold til en fleksibel 

6) Motorer med kompressionstænding til 
anden anvendelse end til fremdrift af 
motorvogne og fartøjer på indre vandveje 
kan markedsføres i henhold til en fleksibel 
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ordning efter proceduren omhandlet i bilag 
XIII i tilslutning til stk. 1-5.

ordning efter proceduren omhandlet i bilag 
XIII i tilslutning til stk. 1-5.

Or. en

Begrundelse

Der findes allerede motorvogne, som opfylder III B, og motorløsningerne findes. 
Motorvognene "låner" i de fleste tilfælde motorer fra tunge køretøjer, som der findes III B-
løsninger for. Motorvogne bør derfor ikke være omfattet af de fleksible ordninger, som fastsat 
i direktiv 2004/26/EF.

Ændringsforslag 58
Bas Eickhout

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 97/68/EF
Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) Motorer med kompressionstænding til 
anden anvendelse end til fremdrift af 
fartøjer på indre vandveje kan 
markedsføres i henhold til en fleksibel 
ordning efter proceduren omhandlet i bilag 
XIII i tilslutning til stk. 1-5.

6) Motorer med kompressionstænding til 
anden anvendelse end til fremdrift af 
motorvogne og fartøjer på indre vandveje 
kan markedsføres i henhold til en fleksibel 
ordning efter proceduren omhandlet i bilag 
XIII i tilslutning til stk. 1-5.

Or. en

Ændringsforslag 59
Karin Kadenbach

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)
Direktiv 97/68/EF
Artikel 8 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I artikel 8 tilføjes følgende stk.:
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6a) Dette berører ikke 
emissionsreducerende bestemmelser i 
medlemsstaterne for anvendelse af disse 
motorer i henhold til det aktuelle tekniske 
niveau til beskyttelse af arbejdstagerne og 
i følsomme områder, hvor 
emissionsgrænseværdierne i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/50/EF af 21. maj 2008 om 
luftkvaliteten og renere luft i Europa1

overskrides, hvis disse er rettet mod 
forureneren, ikkediskriminerende og 
målrettede.

1 EUT L 152 af 11.6.2008, s. 1.

Or. de

Begrundelse

Overholdelse af 2006/50/EF i forbindelse med finstøv og nitrogendioxid skal give 
medlemsstaterne mulighed for at foreskrive foranstaltninger for allerede markedsførte 
motorer med høje emissioner i særligt følsomme områder (miljøzoner). Denne præcisering 
giver den nødvendige fleksibilitet og er fællesskabsret. Dette afvises imidlertid af 
Kommissionens ansvarlige GD Industri, selv om lignende foranstaltninger for vejgående 
køretøjer (personbiler og lastbiler) for længst er blevet gennemført i Europa.

Ændringsforslag 60
Bas Eickhout

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra - a (ny)
Direktiv 97/68/EF
Artikel 10 – stk. 1 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Stk. 1, litra a, udgår

Or. en

Begrundelse

Undtagelsen for erstatningsmotorer skaber et smuthul i lovgivningen. En sådan undtagelse 
bør gøres betinget af eftermontering af emissionskontroludstyr, men da der ikke findes nogen 
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harmoniseret lovgivningsramme for krav til eftermontering i Europa, bør denne bestemmelse 
slettes for at garantere en løbende forbedring af flåden af mobile ikke-vejgående maskiner.

Ændringsforslag 61
Pavel Poc

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra - a (ny)
Direktiv 97/68/EF
Artikel 10 – stk. 1 a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) I stk. 1, litra a, udgår i andet afsnit.

Or. en

Ændringsforslag 62
Martin Callanan

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra - a (ny)
Direktiv 97/68/EF
Artikel 10 – stk. 1 a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) I stk. 1, litra a, udgår i andet afsnit.

Or. en

Begrundelse

Da der i de fleste ældre køretøjer ikke er tilstrækkelig plads til at montere motorer med 
samme effekt, som opfylder trin III B, vil muligheden for at erstatte præ-III A- og III A-
motorer monteret i ældre biler med motorer, som opfylder trin III A, give industrien mulighed 
for at bevæge sig fremad til de renere trin III A-emissionsstandarder i stedet for at bibeholde 
mere forurenende motorer (præ-III A) og dermed forbedre emissionen fra ældre køretøjer, 
undgå, at biler tages ud af drift før deres normale levetid og i sidste ende forhindre skift af 
transportmiddel fra bane til vej.
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Ændringsforslag 63
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra - a (ny)
Direktiv 97/68/EF
Artikel 10 – stk. 1 a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) I stk. 1, litra a, udgår i andet afsnit:

Or. en

Ændringsforslag 64
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra - a (ny)
Direktiv 97/68/EF
Artikel 10 – stk. 1 b, c og d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Der indsættes stk. 1b, 1c og 1d:
"1b. En erstatningsmotor, som skal 
installeres i en motorvogn, et togsæt eller 
et lokomotiv, som oprindeligt var udstyret 
med en motor, som ikke opfylder trin III 
A-grænserne eller kun opfylder trin III A-
grænserne, skal mindst opfylde 
grænseværdierne i trin III A. For 
sådanne motorer gælder artikel 9, stk. 3, 
litra g, stk. 3, litra i, og stk. 4, litra a, ikke.
1c. En medlemsstat kan imidlertid ved at 
bruge undtagelsesproceduren, som 
defineres nedenfor, tillade produktion og 
montering af erstatningsmotorer, som 
ikke opfylder trin III A-kravene, i 
følgende tilfælde:
i) for en fornyelse eller opdatering af en 
eksisterende motorvogn, et eksisterende 
togsæt eller lokomotiv, hvis anvendelse af 
trin IIIA-kravene ville skabe væsentlige 
tekniske vanskeligheder med hensyn til 
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sporvidde, aksellast, chassisdesign eller 
motorkontrolsystemer for drift med flere 
motorer og som en konsekvens skade 
projektets økonomiske rentabilitet
ii) i tilfælde, hvor det efter en ulykke med 
en motorvogn, et togsæt eller et lokomotiv 
eller et katastrofalt svigt af disses
motor(er) ville skabe væsentlige tekniske 
vanskeligheder at anvende trin III A-krav, 
og dette som en konsekvens ville skade en 
økonomisk istandsættelse af den skadede 
motorvogn eller det skadede lokomotiv.
For sådanne motorer gælder artikel 9, stk. 
3, litra g, stk. 3, litra i, og stk. 4, litra a, 
ikke.
Når der er givet tilladelse til en 
undtagelse, skal den medlemsstat, som 
har givet tilladelse til undtagelsen, inden 
seks måneder fremsende et dokument i 
såvel papirform som i en elektronisk fil til 
Kommissionen og 
godkendelsesmyndigheden i de øvrige 
medlemsstater, som oplyser:
- undtagelsens unikke referencenummer 
som vist på den mærkat, der fastgøres til 
den pågældende motor,
- undtagelsens art, herunder en 
beskrivelse af emissionsniveauerne 
sammenlignet med III A-grænserne og 
detaljer om de alternative bestemmelser, 
der vil blive anvendt,
- en detaljeret begrundelse for at tillade 
undtagelsen, herunder de vigtigste 
tekniske vanskeligheder med deres 
økonomiske og miljømæssige 
konsekvenser og en beskrivelse af de 
designmæssige bestræbelser, der er gjort 
for at tilnærme sig trin III A-kravene, og 
hvor nødvendigt, andre foranstaltninger i 
forbindelse med udvikling og drift af 
flåden,
- antallet af motorer, som er omfattet af 
undtagelsen,
- oplysninger om producenten og type og 
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serienumre for de motorer, som er 
genstand for undtagelsen,
- oplysninger om de togmaterielserier, 
som motorerne vil blive monteret i, samt 
deres driftsområder,
- andre oplysninger, som kan begrunde 
anmodningen om en undtagelse.

1d. For motorer, som markedsføres i 
henhold til 1a, 1b og 1c, skal teksten 
"ERSTATNINGSMOTOR" tilføjes en 
mærkat på motoren eller indsættes i 
ejerens manual for motorer."

Or. en

Begrundelse

If ral 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.

Ændringsforslag 65
Pavel Poc

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra - a b (ny)
Direktiv 97/68/EF
Artikel 10 – stk. 1 b og c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-ab) Der indsættes følgende stykker:
1b. En erstatningsmotor, som skal 
installeres i en motorvogn, et togsæt eller 
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et lokomotiv, som oprindeligt var udstyret 
med en motor, som ikke opfylder trin III 
A-grænserne eller kun opfylder trin III A-
grænserne, skal mindst opfylde 
grænseværdierne i trin III A. For 
sådanne motorer gælder artikel 9, stk. 3, 
litra g, stk. 3, litra i, og stk. 4, litra a, ikke.

1c. For motorer, som markedsføres i 
henhold til stk. 1, og 1b, skal teksten 
"ERSTATNINGSMOTOR" tilføjes en 
mærkat på motoren eller indsættes i 
ejerens manual for motorer.

Or. en

Begrundelse

Da der i de fleste ældre køretøjer ikke er tilstrækkelig plads til at montere motorer med 
samme effekt, som opfylder trin III B, vil muligheden for at erstatte præ-III A- og III A-
motorer monteret i ældre biler med motorer, som opfylder trin III A, give industrien mulighed 
for at bevæge sig fremad til de renere trin III A-emissionsstandarder i stedet for at bibeholde 
mere forurenende motorer (præ-III A) og dermed forbedre emissionen fra ældre køretøjer, 
undgå, at biler tages ud af drift før deres normale levetid og i sidste ende forhindre skift af 
transportmiddel fra bane til vej.

Ændringsforslag 66
Pavel Poc

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra - a c (ny)
Direktiv 97/68/EF
Artikel 10 – stk. 1 d og e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ac) Der indsættes følgende stykker:
"1d. En medlemsstat kan imidlertid 
undtagelsesvis tillade produktion og 
montering af erstatningsmotorer, som 
ikke opfylder trin III A-kravene, i 
følgende tilfælde:
i) for en fornyelse eller opdatering af en 
eksisterende motorvogn, et eksisterende 
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togsæt eller lokomotiv, hvis anvendelse af 
trin IIIA-kravene ville skabe væsentlige 
tekniske vanskeligheder med hensyn til 
sporvidde, aksellast, chassisdesign eller 
motorkontrolsystemer for drift med flere 
motorer og som en konsekvens skade 
projektets økonomiske rentabilitet, under 
forudsætning af, at ansøgningen er 
ledsaget af en konsekvensvurdering, som 
giver en tilstrækkelig begrundelse for 
undtagelsen og dokumenterer, at de 
generelle emissionsniveauer vil blive 
forbedret i forhold til de oprindelige 
motorer.
ii) i tilfælde, hvor det efter en ulykke med 
en motorvogn, et togsæt eller et lokomotiv 
eller et katastrofalt svigt af disses
motor(er) ville skabe væsentlige tekniske 
vanskeligheder at anvende trin III A-krav, 
og dette som en konsekvens ville skade en 
omkostningseffektiv istandsættelse af den 
skadede motorvogn eller det skadede 
lokomotiv. For motorer, som er omfattet 
af dette stk., gælder artikel 9, stk. 3, litra 
g, stk. 3, litra i, og stk. 4, litra a, ikke. Når 
der er givet tilladelse til en undtagelse, 
skal den medlemsstat, som har givet 
tilladelse til undtagelsen, inden seks 
måneder fremsende et dokument i såvel 
papirform som i et elektronisk format til 
Kommissionen og 
godkendelsesmyndigheden i de øvrige 
medlemsstater, som oplyser:
- undtagelsens unikke referencenummer 
som vist på den mærkat, der fastgøres til 
den pågældende motor
- undtagelsens art, herunder en 
beskrivelse af emissionsniveauerne 
sammenlignet med trin III A-grænserne 
og detaljer om de alternative 
bestemmelser, der vil blive anvendt
- en detaljeret begrundelse for at tillade 
undtagelsen, herunder de vigtigste 
tekniske vanskeligheder med deres 
økonomiske og miljømæssige 
konsekvenser og en beskrivelse af de 
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designmæssige bestræbelser, der er gjort 
for at tilnærme sig trin III A-kravene, og 
hvor nødvendigt, andre foranstaltninger i 
forbindelse med udvikling og drift af 
flåden
- antallet af motorer, som er omfattet af 
undtagelsen, - oplysninger om 
producenten og type og serienumre for de 
motorer, som er genstand for undtagelsen
- oplysninger om de togmaterielserier, 
som motorerne vil blive monteret i, samt 
deres driftsområder
- andre oplysninger, som kan begrunde 
anmodningen om en undtagelse

1e. For motorer, som markedsføres i 
henhold til stk. 1a, 1b og 1c, skal teksten 
"ERSTATNINGSMOTOR" tilføjes en 
mærkat på motoren eller indsættes i 
ejerens manual for motorer."

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 67
Martin Callanan

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra - a b (ny)
Direktiv 97/68/EF
Artikel 10 – stk. 1 b og c (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

-ab) Der indsættes følgende stykker:
"1b. En erstatningsmotor, som skal 
installeres i en motorvogn, et togsæt eller 
et lokomotiv, som oprindeligt var udstyret 
med en motor, som ikke opfylder trin III 
A-grænserne eller kun opfylder trin III A-
grænserne, skal mindst opfylde 
grænseværdierne i trin III A. For 
sådanne motorer gælder artikel 9, stk. 3, 
litra g, stk. 3, litra i, og stk. 4, litra a, ikke.

1c. For motorer, som markedsføres i 
henhold til stk. 1, og 1b, skal teksten 
"ERSTATNINGSMOTOR" tilføjes en 
mærkat på motoren eller indsættes i 
ejerens manual for motorer."

Or. en

Begrundelse

Da der i de fleste ældre køretøjer ikke er tilstrækkelig plads til at montere motorer med 
samme effekt, som opfylder trin III B, vil muligheden for at erstatte præ-III A- og III A-
motorer monteret i ældre biler med motorer, som opfylder trin III A, give industrien mulighed 
for at bevæge sig fremad til de renere trin III A-emissionsstandarder i stedet for at bibeholde 
mere forurenende motorer (præ-III A) og dermed forbedre emissionen fra ældre køretøjer, 
undgå, at biler tages ud af drift før deres normale levetid og i sidste ende forhindre skift af 
transportmiddel fra bane til vej.

Ændringsforslag 68
Martin Callanan

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra - a c (ny)
Direktiv 97/68/EF
Artikel 10 – stk. 1 d og e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-ac) Der indsættes følgende stykker:
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"1d. En medlemsstat kan imidlertid 
undtagelsesvis tillade produktion og 
montering af erstatningsmotorer, som 
ikke opfylder trin III A-kravene, i 
følgende tilfælde:
i) for en fornyelse eller opdatering af en 
eksisterende motorvogn, et eksisterende 
togsæt eller lokomotiv, hvis anvendelse af 
trin IIIA-kravene ville skabe væsentlige 
tekniske vanskeligheder med hensyn til 
sporvidde, aksellast, chassisdesign eller 
motorkontrolsystemer for drift med flere 
motorer og som en konsekvens skade 
projektets økonomiske rentabilitet, under 
forudsætning af, at ansøgningen er 
ledsaget af en konsekvensvurdering, som 
giver en tilstrækkelig begrundelse for 
undtagelsen og dokumenterer, at de 
generelle emissionsniveauer vil blive 
forbedret i forhold til de oprindelige 
motorer.
ii) i tilfælde, hvor det efter en ulykke med 
en motorvogn, et togsæt eller et lokomotiv 
eller et katastrofalt svigt af disses 
motor(er) ville skabe væsentlige tekniske 
vanskeligheder at anvende trin III A-krav, 
og dette som en konsekvens ville skade en 
omkostningseffektiv istandsættelse af den 
skadede motorvogn eller det skadede 
lokomotiv.
For motorer, som er omfattet af dette stk., 
gælder artikel 9, stk. 3, litra g, stk. 3, litra 
i, og stk. 4, litra a, ikke.
Når der er givet tilladelse til en 
undtagelse, skal den medlemsstat, som 
har givet tilladelse til undtagelsen, inden 
seks måneder fremsende et dokument i 
såvel papirform som i et elektronisk 
format til Kommissionen og 
godkendelsesmyndigheden i de øvrige 
medlemsstater, som oplyser:
- undtagelsens unikke referencenummer 
som vist på den mærkat, der fastgøres til 
den pågældende motor,
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- undtagelsens art, herunder en 
beskrivelse af emissionsniveauerne 
sammenlignet med trin III A-grænserne 
og detaljer om de alternative 
bestemmelser, der vil blive anvendt,
- en detaljeret begrundelse for at tillade 
undtagelsen, herunder de vigtigste 
tekniske vanskeligheder med deres 
økonomiske og miljømæssige 
konsekvenser og en beskrivelse af de 
designmæssige bestræbelser, der er gjort 
for at tilnærme sig trin III A-kravene, og 
hvor nødvendigt, andre foranstaltninger i 
forbindelse med udvikling og drift af 
flåden,
- antallet af motorer, som er omfattet af 
undtagelsen,
- oplysninger om producenten og type og 
serienumre for de motorer, som er 
genstand for undtagelsen,
- oplysninger om de togmaterielserier, 
som motorerne vil blive monteret i, samt 
deres driftsområder,
- andre oplysninger, som kan begrunde 
anmodningen om en undtagelse.

1e. For motorer, som markedsføres i 
henhold til stk. 1a, 1b og 1c, skal teksten 
"ERSTATNINGSMOTOR" tilføjes en 
mærkat på motoren eller indsættes i 
ejerens manual for motorer."

Or. en

Begrundelse

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.
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Ændringsforslag 69
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra a
Direktiv 97/68/EF
Artikel 10 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) Medlemsstaterne tillader markedsføring 
af motorer som defineret under A, nr. i), A, 
nr. ii), A, nr. iv) og A, nr. v), afsnit 1 i 
bilag I, i henhold til fleksibilitetsordningen 
efter bestemmelserne i bilag XIII.

7) Medlemsstaterne tillader markedsføring 
af motorer som defineret under A, nr. i), A, 
nr. ii), A, nr. iv) og A, nr. v), afsnit 1 i 
bilag I, i henhold til fleksibilitetsordningen 
efter bestemmelserne i bilag XIII. Motorer 
med styret tænding som defineret i afsnit 
1 i bilag I under A(iii) og motorer til 
fremdrift af fartøjer på indre vandveje er 
ikke omfattet af denne procedure.
Den fleksible ordning starter, når 
markedsføring af motorer for et givet trin 
bliver obligatorisk, og har samme 
varighed som et givet trin, dog ikke over 
tre år. Motorer typegodkendes i henhold 
til det trin, der går umiddelbart forud for 
det påtænkte trin.”

Or. en

Begrundelse

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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Ændringsforslag 70
Oreste Rossi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra a
Direktiv 97/68/EF
Artikel 10 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) Medlemsstaterne tillader markedsføring 
af motorer som defineret under A, nr. i), A, 
nr. ii), A, nr. iv) og A, nr. v), afsnit 1 i 
bilag I, i henhold til fleksibilitetsordningen 
efter bestemmelserne i bilag XIII.

7) Medlemsstaterne tillader markedsføring 
af motorer som defineret under A, nr. i), A, 
nr. ii), A, nr. iv) og A, nr. v), afsnit 1 i 
bilag I, i henhold til fleksibilitetsordningen 
efter bestemmelserne i bilag XIII. Motorer 
med styret tænding som defineret i afsnit 
1 i bilag I under A(iii) og motorer til 
fremdrift af fartøjer på indre vandveje er 
ikke omfattet af denne procedure.
Den fleksible ordning starter, når 
markedsføring af motorer for et givet trin 
bliver obligatorisk, og har samme 
varighed som et givet trin, dog ikke over 
tre år. Motorer typegodkendes i henhold 
til det trin, der går umiddelbart forud for 
det påtænkte trin.”

Or. en

Begrundelse

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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Ændringsforslag 71
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra a
Direktiv 97/68/EF
Artikel 10 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) Medlemsstaterne tillader markedsføring 
af motorer som defineret under A, nr. i), A, 
nr. ii), A, nr. iv) og A, nr. v), afsnit 1 i 
bilag I, i henhold til fleksibilitetsordningen 
efter bestemmelserne i bilag XIII.

7) Medlemsstaterne tillader markedsføring 
af motorer som defineret under A, nr. i), A, 
nr. ii), A, nr. iv) og A, nr. v), afsnit 1 i 
bilag I, i henhold til fleksibilitetsordningen 
efter bestemmelserne i bilag XIII.

Motorer kan markedsføres under den 
fleksible ordning fra den dato, hvor et 
givet trin bliver obligatorisk, og har 
samme varighed som et givet trin, dog 
ikke over tre år fra begyndelsen af det 
pågældende trin. Motorer typegodkendes i 
henhold til det trin, der går umiddelbart 
forud for det gældende trin.

Or. en

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

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra b
Direktiv 97/68/EF
Artikel 10 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Som stk. 8) indsættes: udgår
"8) Fleksibilitetsordningen gælder i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
afsnit 1.2 i bilag XIII kun for overgangen 
fra trin III A til trin III B og udløber den 
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31. december 2013."

Or. en

Ændringsforslag 73
Oreste Rossi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra b
Direktiv 97/68/EF
Artikel 10 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Som stk. 8) indsættes: udgår
"8) Fleksibilitetsordningen gælder i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
afsnit 1.2 i bilag XIII kun for overgangen 
fra trin III A til trin III B og udløber den 
31. december 2013."

Or. en

Ændringsforslag 74
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra b
Direktiv 97/68/EF
Artikel 10 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Som stk. 8) indsættes: udgår
"8) Fleksibilitetsordningen gælder i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
afsnit 1.2 i bilag XIII kun for overgangen 
fra trin III A til trin III B og udløber den 
31. december 2013."

Or. en
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Ændringsforslag 75
Holger Krahmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra b
Direktiv 97/68/EF
Artikel 10 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) Fleksibilitetsordningen gælder i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
afsnit 1.2 i bilag XIII kun for overgangen 
fra trin III A til trin III B og udløber den 
31. december 2013.

8) Fleksibilitetsordningen gælder i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
afsnit 1.2 i bilag XIII kun for overgangen 
fra trin III A til trin III B.

Or. en

Ændringsforslag 76
Bas Eickhout

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra b
Direktiv 97/68/EF
Artikel 10 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) Fleksibilitetsordningen gælder i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
afsnit 1.2 i bilag XIII kun for overgangen 
fra trin III A til trin III B og udløber den 
31. december 2013.

8) Fleksibilitetsordningen gælder i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
afsnit 1.2 i bilag XIII kun for overgangen 
fra trin III A til trin III B og udløber den 
31. december 2013.  

Efter denne dato må der ikke tillades 
yderligere fleksible ordninger for 
overgangen fra trin III A til trin III B.

Or. en

Begrundelse

Da der ikke er indført noget trin IV for nogle kategorier af motorer, er det vigtigt at holde en 
frist for udløbet af de fleksible ordninger for at garantere en korrekt gennemførelse af trin III 
B for alle motorkategorier/anvendelser.
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Ændringsforslag 77
Karin Kadenbach

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)
Direktiv 97/68/EF
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Artikel 13 affattes således:
Bestemmelserne i dette direktiv berører 
ikke medlemsstaternes ret til i 
overensstemmelse med traktaten at 
fastsætte krav, som de anser for 
nødvendige for at beskytte 
arbejdstagerne ved anvendelse af de i 
dette direktiv nævnte maskiner og 
udstyr, og som svarer til det aktuelle 
tekniske niveau.

Or. de

Begrundelse

Ændringsforslaget fjerner den overflødige formulering i den eksisterende artikel 13 og 
bringer emissionsteknisk direktiv 97/68/EF i overensstemmelse med 98/24/EG (direktiv om 
farlige stoffer). Dette er også nødvendigt, fordi producenter, der anbringer partikelfiltre på 
mobile maskiner og køretøjer, risikerer fratagelse CE-mærket og garantikrav. 
Ændringsforslaget supplerer også bilag 4.1 til direktiv 97/68/EF.

Ændringsforslag 78
Pavel Poc

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen er i færd med en revision 
af direktiv 97/68/EF om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om foranstaltninger mod 



PE458.785v01-00 44/64 AM\857770DA.doc

DA

emission af forurenende luftarter og 
partikler fra forbrændingsmotorer til 
montering i mobile ikke- vejgående 
maskiner, og der forventes dermed en 
mere omfattende revision af direktivet i 
begyndelsen af 2012. Det vil derfor være 
hensigtsmæssigt at behandle problemer i 
forbindelse med direktivet bredere i stedet 
for at vedtage opsplittet lovgivning, som 
kan være skadelig; opfordrer derfor 
Kommissionen til at stille forslag om 
denne planlagte revision.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen stillede sit forslag KOM(2010)0362 om ændring af direktiv 97/68/EF på et 
relativt sent tidspunkt, da de foranstaltninger, som Kommissionen ønsker at ændre, træder i 
kraft allerede fra den 1. januar 2011. Da Kommissionens forslag navnlig risikerer at skabe en 
uønsket præcedens for udvanding af miljølovgivningen og vedtagne standarder, og da 
revisionen af hele direktiv 97/68/EF allerede er under forberedelse, bør og kan disse 
spørgsmål behandles på en mere omfattende måde.

Ændringsforslag 79
Pavel Poc

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fremlægger hvert år 
rapport for Rådet og Europa-Parlamentet 
om fremskridtene i forbindelse med 
udvikling af lokomotiver, som opfylder 
Euro IIIb.

Or. en
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Ændringsforslag 80
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag – indledning
Direktiv 97/68/EF

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afsnit 1 i bilag XIII affattes således: Bilag XIII affattes således:

Or. en

Ændringsforslag 81
Oreste Rossi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag – indledning
Direktiv 97/68/EF

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afsnit 1 i bilag XIII affattes således: Bilag XIII affattes således:

Or. en

Ændringsforslag 82
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 97/68/EF
Bilag XIII – afsnit 1 – punkt 1.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.1. En fabrikant af oprindeligt materiel 
(OEM), som ønsker at anvende 
fleksibilitetsordningen, anmoder om 
tilladelse fra en godkendelsesmyndighed 
til, at han uden for overgangsperioden 
mellem trin III A og trin III B fra sine 
motorleverandører kan indkøbe det antal 
motorer, der er anført i punkt 1.1.1. og 

1.1. En fabrikant af oprindeligt materiel 
(OEM), som ønsker at anvende 
fleksibilitetsordningen, med undtagelse af 
motorer til fremdrift af lokomotiver,
anmoder om tilladelse fra en 
godkendelsesmyndighed til, at hans 
motorfabrikanter kan markedsføre 
motorer kun til brug for OEM. Med 
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1.1.2, og som ikke opfylder de nuværende 
emissionsgrænseværdier, men som er 
godkendt i den seneste periode for 
emissionsgrænseværdier.

undtagelse af trin III B må antallet af 
motorer ikke overskride det antal motorer, 
der er anført i punkt 1.1.1. og 1.1.2.

Or. en

Begrundelse

Kravet om, at motorer under den fleksible ordning skal være typegodkendt til de foregående 
trin, er flyttet til artikel 10, stk. 7.

Ændringsforslag 83
Oreste Rossi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 97/68/EF
Bilag XIII – afsnit 1 – punkt 1.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.1. En fabrikant af oprindeligt materiel 
(OEM), som ønsker at anvende 
fleksibilitetsordningen, anmoder om 
tilladelse fra en godkendelsesmyndighed 
til, at han uden for overgangsperioden 
mellem trin III A og trin III B fra sine 
motorleverandører kan indkøbe det antal 
motorer, der er anført i punkt 1.1.1. og 
1.1.2, og som ikke opfylder de nuværende 
emissionsgrænseværdier, men som er 
godkendt i den seneste periode for 
emissionsgrænseværdier.

1.1. En fabrikant af oprindeligt materiel 
(OEM), som ønsker at anvende 
fleksibilitetsordningen, med undtagelse af 
motorer til fremdrift af lokomotiver,
anmoder uanset stk. 1, nr. 2, om tilladelse 
fra en godkendelsesmyndighed til, at hans 
motorfabrikanter kan markedsføre 
motorer kun til brug for OEM. Med 
undtagelse af trin III B må antallet af 
motorer ikke overskride det antal motorer, 
der er anført i punkt 1.1.1. og 1.1.2.

Or. en
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Ændringsforslag 84
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 97/68/EF
Bilag XIII – afsnit 1 – punkt 1.1.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.1.1. Det antal motorer, som markedsføres 
i henhold til fleksibilitetsordningen, må for 
hver motorkategori ikke være over 20 % af 
det materiel, som fabrikanten af det 
oprindelige materiel årligt sælger med 
motorer af denne motorkategori (beregnet 
som gennemsnittet af de seneste 5 års salg 
på EU-markedet). Hvis en fabrikant af 
oprindeligt materiel har markedsført 
udstyret i EU i mindre end 5 år, vil 
gennemsnittet blive beregnet på grundlag 
af den periode, hvor fabrikanten af 
oprindeligt materiel har markedsført 
udstyret i EU.

1.1.1. Det antal motorer, som markedsføres 
i henhold til fleksibilitetsordningen, må for 
hver motorkategori ikke være over 20 % af 
det materiel, som fabrikanten af det 
oprindelige materiel årligt markedsfører
med motorer af denne motorkategori 
(beregnet som gennemsnittet af de seneste 
fem år). Hvis en fabrikant af oprindeligt 
materiel har markedsført udstyret i EU i 
mindre end fem år, vil gennemsnittet blive 
beregnet på grundlag af den periode, hvor 
fabrikanten af oprindeligt materiel har 
markedsført udstyret.

Or. en

Ændringsforslag 85
Oreste Rossi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 97/68/EF
Bilag XIII – afsnit 1 – punkt 1.1.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.1.1. Det antal motorer, som markedsføres 
i henhold til fleksibilitetsordningen, må for 
hver motorkategori ikke være over 20 % af 
det materiel, som fabrikanten af det 
oprindelige materiel årligt sælger med 
motorer af denne motorkategori (beregnet 
som gennemsnittet af de seneste 5 års salg 
på EU-markedet). Hvis en fabrikant af 

1.1.1. Det antal motorer, som markedsføres 
i henhold til fleksibilitetsordningen, må for 
hver motorkategori ikke være over 20 % af 
det materiel, som fabrikanten af det 
oprindelige materiel årligt markedsfører
med motorer af denne motorkategori 
(beregnet som gennemsnittet af de seneste 
fem år). Hvis en fabrikant af oprindeligt 
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oprindeligt materiel har markedsført 
udstyret i EU i mindre end 5 år, vil 
gennemsnittet blive beregnet på grundlag 
af den periode, hvor fabrikanten af 
oprindeligt materiel har markedsført 
udstyret i EU.

materiel har markedsført udstyret i EU i 
mindre end fem år, vil gennemsnittet blive 
beregnet på grundlag af den periode, hvor 
fabrikanten af oprindeligt materiel har 
markedsført udstyret.

Or. en

Ændringsforslag 86
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 97/68/EF
Bilag XIII – afsnit 1 – punkt 1.1.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.1.2. Som alternativ til den i punkt 1.1.1 
givne mulighed og med undtagelse af 
motorer bestemt til fremdrift af 
motorvogne og lokomotiver kan 
fabrikanten af oprindeligt materiel anmode 
om tilladelse til, at dennes 
motorleverandører kan markedsføre et fast 
antal motorer i henhold til 
fleksibilitetsordningen. Antallet af motorer 
i hver motorkategori må ikke overskride 
følgende værdier:

1.1.2. Som alternativ til den i punkt 1.1.1 
givne mulighed og med undtagelse af 
motorer til fremdrift af motorvogne kan 
fabrikanten af oprindeligt materiel anmode 
om tilladelse til, at dennes 
motorfabrikanter kan markedsføre et fast 
antal motorer udelukkende til brug for 
OEM. Antallet af motorer i hver 
motorkategori må ikke overskride følgende 
værdier:

Or. en

Ændringsforslag 87
Oreste Rossi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 97/68/EF
Bilag XIII – afsnit 1 – punkt 1.1.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.1.2. Som alternativ til den i punkt 1.1.1 1.1.2. Som alternativ til den i punkt 1.1.1 
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givne mulighed og med undtagelse af 
motorer bestemt til fremdrift af 
motorvogne og lokomotiver kan 
fabrikanten af oprindeligt materiel anmode 
om tilladelse til, at dennes 
motorleverandører kan markedsføre et fast 
antal motorer i henhold til 
fleksibilitetsordningen. Antallet af motorer 
i hver motorkategori må ikke overskride 
følgende værdier:

givne mulighed og med undtagelse af 
motorer til fremdrift af motorvogne kan 
fabrikanten af oprindeligt materiel anmode 
om tilladelse til, at dennes 
motorfabrikanter kan markedsføre et fast 
antal motorer udelukkende til brug for 
OEM. Antallet af motorer i hver 
motorkategori må ikke overskride følgende 
værdier:

Or. en

Ændringsforslag 88
Oreste Rossi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 97/68/EF
Bilag XIII – afsnit 1 – punkt 1.1.2 – tabel – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Motorkategori Motoreffektområde

Or. en

Ændringsforslag 89
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 97/68/EF
Bilag XIII – afsnit 1 – punkt 1.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.2 En fabrikant af oprindeligt materiel 
(OEM), som ønsker at anvende 
fleksibilitetsordningen, anmoder om 
tilladelse fra en godkendelsesmyndighed 
til, at han i overgangsperioden mellem trin 
III A og trin III B og med undtagelse af 
motorer bestemt til fremdrift af 

1.2 En fabrikant af oprindeligt materiel 
(OEM), som ønsker at anvende 
fleksibilitetsordningen, anmoder som en 
undtagelse fra punkt 1.1. om tilladelse fra 
en godkendelsesmyndighed til, at hans 
motorfabrikanter under trin III B, men 
ikke længere end tre år efter begyndelsen 
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motorvogne og lokomotiver fra sine 
motorleverandører kan indkøbe det antal 
motorer, der er anført i punkt 1.2.1. og 
1.2.2, og som ikke opfylder de nuværende 
emissionsgrænseværdier, men som er 
godkendt i den seneste periode for 
emissionsgrænseværdier.

af dette trin, og med undtagelse af motorer 
bestemt til fremdrift af motorvogne og 
lokomotiver, kan markedsføre motorer 
udelukkende til brug for OEM. Antallet af 
motorer må ikke overskride det antal 
motorer, der er anført i punkt 1.2.1. og 
1.2.2.

Or. en

Ændringsforslag 90
Holger Krahmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 97/68/EF
Bilag XIII – afsnit 1 – punkt 1.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.2 En fabrikant af oprindeligt materiel 
(OEM), som ønsker at anvende 
fleksibilitetsordningen, anmoder om 
tilladelse fra en godkendelsesmyndighed 
til, at han i overgangsperioden mellem trin 
III A og trin III B og med undtagelse af 
motorer bestemt til fremdrift af 
motorvogne og lokomotiver fra sine 
motorleverandører kan indkøbe det antal 
motorer, der er anført i punkt 1.2.1. og
1.2.2, og som ikke opfylder de nuværende 
emissionsgrænseværdier, men som er 
godkendt i den seneste periode for 
emissionsgrænseværdier.

1.2 En fabrikant af oprindeligt materiel 
(OEM), som ønsker at anvende 
fleksibilitetsordningen, anmoder om 
tilladelse fra en godkendelsesmyndighed 
til, at han i overgangsperioden mellem trin 
III A og trin III B og med undtagelse af 
motorer bestemt til fremdrift af 
motorvogne og lokomotiver fra sine 
motorleverandører kan indkøbe det antal 
motorer, der er anført i enten punkt 1.2.1. 
eller punkt 1.2.2, og som ikke opfylder de 
nuværende emissionsgrænseværdier, men 
som er godkendt i den seneste periode for 
emissionsgrænseværdier.

Or. en

Ændringsforslag 91
Oreste Rossi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 97/68/EF
Bilag XIII – afsnit 1 – punkt 1.2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.2 En fabrikant af oprindeligt materiel 
(OEM), som ønsker at anvende 
fleksibilitetsordningen, anmoder om 
tilladelse fra en godkendelsesmyndighed 
til, at han i overgangsperioden mellem 
trin III A og trin III B og med undtagelse 
af motorer bestemt til fremdrift af 
motorvogne og lokomotiver fra sine 
motorleverandører kan indkøbe det antal 
motorer, der er anført i punkt 1.2.1. og 
1.2.2, og som ikke opfylder de nuværende 
emissionsgrænseværdier, men som er 
godkendt i den seneste periode for 
emissionsgrænseværdier.

1.2 En fabrikant af oprindeligt materiel 
(OEM), som ønsker at anvende 
fleksibilitetsordningen, anmoder om 
tilladelse fra en godkendelsesmyndighed 
til, at hans motorfabrikanter under trin III 
B og med undtagelse af motorer bestemt til 
fremdrift af motorvogne og lokomotiver 
kan markedsføre motorer udelukkende til 
brug for OEM. Antallet af motorer må 
ikke overstige det antal motorer, der er 
anført i punkt 1.2.1. og 1.2.2. Motorerne 
skal opfylde kravene i artikel 10, stk. 7.

Or. en

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

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 97/68/EF
Bilag XIII – afsnit 1 – punkt 1.2.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.2.1. Det antal motorer, som markedsføres 
i henhold til fleksibilitetsordningen, må for 
hver motorkategori ikke være over 50 % af 
det materiel, som fabrikanten af det 
oprindelige materiel årligt sælger med 
motorer af denne motorkategori (beregnet 
som gennemsnittet af de seneste 5 års salg 
på EU-markedet). Hvis en fabrikant af 
oprindeligt materiel har markedsført 
udstyret i EU i mindre end 5 år, vil 
gennemsnittet blive beregnet på grundlag 
af den periode, hvor fabrikanten af 
oprindeligt materiel har markedsført 
udstyret i EU.

1.2.1. Det antal motorer, som markedsføres 
i henhold til fleksibilitetsordningen, må for 
hver motorkategori ikke være over 50 % af 
det materiel, som fabrikanten af det 
oprindelige materiel årligt markedsfører
med motorer af denne motorkategori 
(beregnet som gennemsnittet af de seneste 
fem år). Hvis en fabrikant af oprindeligt 
materiel har markedsført udstyret i EU i 
mindre end fem år, vil gennemsnittet blive 
beregnet på grundlag af den periode, hvor 
fabrikanten af oprindeligt materiel har 
markedsført udstyret.
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Or. en

Ændringsforslag 93
Oreste Rossi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 97/68/EF
Bilag XIII – afsnit 1 – punkt 1.2.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.2.1. Det antal motorer, som markedsføres 
i henhold til fleksibilitetsordningen, må for 
hver motorkategori ikke være over 50 % af 
det materiel, som fabrikanten af det 
oprindelige materiel årligt sælger med 
motorer af denne motorkategori (beregnet 
som gennemsnittet af de seneste 5 års salg 
på EU-markedet). Hvis en fabrikant af 
oprindeligt materiel har markedsført 
udstyret i EU i mindre end 5 år, vil 
gennemsnittet blive beregnet på grundlag 
af den periode, hvor fabrikanten af 
oprindeligt materiel har markedsført 
udstyret i EU.

1.2.1. Det antal motorer, som markedsføres 
i henhold til fleksibilitetsordningen, må for 
hver motorkategori ikke være over 50 % af 
det materiel, som fabrikanten af det 
oprindelige materiel årligt markedsfører
med motorer af denne motorkategori 
(beregnet som gennemsnittet af de seneste 
fem år). Hvis en fabrikant af oprindeligt 
materiel har markedsført udstyret i EU i 
mindre end fem år, vil gennemsnittet blive 
beregnet på grundlag af den periode, hvor 
fabrikanten af oprindeligt materiel har 
markedsført udstyret.

Or. en

Ændringsforslag 94
Holger Krahmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 97/68/EF
Bilag XIII – afsnit 1 – punkt 1.2.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.2.1. Det antal motorer, som markedsføres 
i henhold til en sådan fleksibilitetsordning, 
må for hver motorkategori ikke være over 
50 % af det materiel, som fabrikanten af 
det oprindelige materiel årligt sælger med 
motorer af denne motorkategori (beregnet 

1.2.1. Det antal motorer, som markedsføres 
i henhold til en sådan fleksibilitetsordning, 
må for hver motorkategori ikke være over 
40 % af det materiel, som fabrikanten af 
det oprindelige materiel årligt sælger med 
motorer af denne motorkategori (beregnet 
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som gennemsnittet af de seneste 5 års salg 
på EU-markedet). Hvis en fabrikant af 
oprindeligt materiel har markedsført 
udstyret i EU i mindre end 5 år, vil 
gennemsnittet blive beregnet på grundlag 
af den periode, hvor fabrikanten af 
oprindeligt materiel har markedsført 
udstyret i EU.

som gennemsnittet af de seneste 5 års salg 
på EU-markedet). Hvis en fabrikant af 
oprindeligt materiel har markedsført 
udstyret i EU i mindre end 5 år, vil 
gennemsnittet blive beregnet på grundlag 
af den periode, hvor fabrikanten af 
oprindeligt materiel har markedsført 
udstyret i EU.

Or. en

Begrundelse

Hensigten med dette ændringsforslag er at opnå et kompromis mellem de politiske gruppers 
holdninger i Europa-Parlamentet og Kommissionens forslag.

Ændringsforslag 95
Bas Eickhout

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 97/68/EF
Bilag XIII – afsnit 1 – punkt 1.2.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.2.1. Det antal motorer, som markedsføres 
i henhold til en sådan fleksibilitetsordning, 
må for hver motorkategori ikke være over 
50 % af det materiel, som fabrikanten af 
det oprindelige materiel årligt sælger med 
motorer af denne motorkategori (beregnet 
som gennemsnittet af de seneste 5 års salg 
på EU-markedet). Hvis en fabrikant af 
oprindeligt materiel har markedsført 
udstyret i EU i mindre end 5 år, vil 
gennemsnittet blive beregnet på grundlag 
af den periode, hvor fabrikanten af 
oprindeligt materiel har markedsført 
udstyret i EU.

1.2.1. Det antal motorer, som markedsføres 
i henhold til en sådan fleksibilitetsordning, 
må for hver motorkategori ikke være over 
20 % af det materiel, som fabrikanten af 
det oprindelige materiel årligt sælger med 
motorer af denne motorkategori (beregnet 
som gennemsnittet af de seneste 5 års salg 
på EU-markedet). Hvis en fabrikant af 
oprindeligt materiel har markedsført 
udstyret i EU i mindre end 5 år, vil 
gennemsnittet blive beregnet på grundlag 
af den periode, hvor fabrikanten af 
oprindeligt materiel har markedsført 
udstyret i EU.

Or. en
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Ændringsforslag 96
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 97/68/EF
Bilag XIII – afsnit 1 – punkt 1.2.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.2.2. Som alternativ til den i punkt 1.2.1. 
givne mulighed kan fabrikanten af 
oprindeligt materiel anmode om tilladelse 
til, at dennes motorleverandører kan 
markedsføre en fast antal motorer i 
henhold til fleksibilitetsordningen. 
Antallet af motorer i hver motorkategori 
må ikke overskride følgende værdier:

1.2.2. Som alternativ til den i punkt 1.2.1. 
givne mulighed kan fabrikanten af 
oprindeligt materiel anmode om tilladelse 
til, at dennes motorfabrikanter kan 
markedsføre en fast antal motorer 
udelukkende til brug for OEM. Antallet af 
motorer i hver motorkategori må ikke 
overskride følgende værdier:

Or. en

Ændringsforslag 97
Oreste Rossi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 97/68/EF
Bilag XIII – afsnit 1 – punkt 1.2.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.2.2. Som alternativ til den i punkt 1.2.1. 
givne mulighed kan fabrikanten af 
oprindeligt materiel anmode om tilladelse 
til, at dennes motorleverandører kan 
markedsføre en fast antal motorer i 
henhold til fleksibilitetsordningen. 
Antallet af motorer i hver motorkategori 
må ikke overskride følgende værdier:

1.2.2. Som alternativ til den i punkt 1.2.1. 
givne mulighed kan fabrikanten af 
oprindeligt materiel anmode om tilladelse 
til, at dennes motorfabrikanter kan 
markedsføre en fast antal motorer 
udelukkende til brug for OEM. Antallet af 
motorer i hver motorkategori må ikke 
overskride følgende værdier:

Or. en
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Ændringsforslag 98
Oreste Rossi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 97/68/EF
Bilag XIII – afsnit 1 – punkt 1.2.2. – tabel – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Motorkategori Motoreffektområde 

Or. en

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

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 97/68/EF
Bilag XIII – afsnit 1 – punkt 1.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.3 Hvad angår motorer bestemt til 
fremdrift af motorvogne, skal den i pkt. 
1.1.1. omhandlede fleksibilitetsordning 
anvendes fra begyndelsen af 
overgangsperioden mellem trin III A og 
trin III B.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette krav er allerede nævnt i punkt 1.1.1. i bilag XIII.
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Ændringsforslag 100
Oreste Rossi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 97/68/EF
Bilag XIII – afsnit 1 – punkt 1.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.3 Hvad angår motorer bestemt til 
fremdrift af motorvogne, skal den i pkt. 
1.1.1. omhandlede fleksibilitetsordning 
anvendes fra begyndelsen af 
overgangsperioden mellem trin III A og 
trin III B.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette krav er allerede nævnt i punkt 1.1. i bilag XIII.

Ændringsforslag 101
Bas Eickhout

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 97/68/EF
Bilag XIII – afsnit 1 – punkt 1.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.3 Hvad angår motorer bestemt til 
fremdrift af motorvogne, skal den i pkt. 
1.1.1. omhandlede fleksibilitetsordning 
anvendes fra begyndelsen af 
overgangsperioden mellem trin III A og 
trin III B.

udgår

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

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 97/68/EF
Bilag XIII – afsnit 1 – punkt 1.4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.4 Hvad angår motorer bestemt til 
fremdrift af lokomotiver kan fabrikanten af 
oprindeligt materiel anmode om tilladelse 
til, at dennes motorleverandører i 
overgangsperioden mellem trin III A og 
trin III B kan markedsføre højst 12 
motorer bestemt til fremdrift af 
lokomotiver under fleksibilitetsordningen.

1.4 Hvad angår motorer til fremdrift af 
lokomotiver kan fabrikanten af oprindeligt 
materiel anmode om tilladelse til, at dennes 
motorfabrikanter kan markedsføre højst 
12 motorer udelukkende til brug for OEM.

Or. en

Ændringsforslag 103
Oreste Rossi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 97/68/EF
Bilag XIII – afsnit 1 – punkt 1.4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.4 Hvad angår motorer bestemt til 
fremdrift af lokomotiver kan fabrikanten af 
oprindeligt materiel anmode om tilladelse 
til, at dennes motorleverandører i 
overgangsperioden mellem trin III A og 
trin III B kan markedsføre højst 12 
motorer bestemt til fremdrift af 
lokomotiver under fleksibilitetsordningen.

1.4 Hvad angår motorer til fremdrift af 
lokomotiver kan fabrikanten af oprindeligt 
materiel anmode om tilladelse til, at dennes 
motorfabrikanter kan markedsføre højst 
12 motorer udelukkende til brug for OEM.

Or. en
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Ændringsforslag 104
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 97/68/EF
Bilag XIII – afsnit 1 – punkt 1.4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.4 Hvad angår motorer bestemt til 
fremdrift af lokomotiver kan fabrikanten af 
oprindeligt materiel anmode om tilladelse 
til, at dennes motorleverandører i 
overgangsperioden mellem trin III A og 
trin III B kan markedsføre højst 12 motorer 
bestemt til fremdrift af lokomotiver under 
fleksibilitetsordningen.

1.4 Hvad angår motorer bestemt til 
fremdrift af lokomotiver kan fabrikanten af 
oprindeligt materiel anmode om tilladelse 
til, at dennes motorleverandører i 
overgangsperioden mellem trin III A og 
trin III B kan markedsføre højst 10 motorer 
bestemt til fremdrift af lokomotiver under 
fleksibilitetsordningen. OEM kan også 
søge om tilladelse til, at hans 
motorleverandører kan markedsføre 
yderligere 10 motorer bestemt til 
montering i lokomotiver, som opfylder 
sporviddebestemmelserne i GERT 8073, 
udgave 2, som specificeret i nationale 
tekniske bestemmelser, der er notificeret i 
henhold til artikel 17, stk. 3, i direktiv 
2008/57/EF.

Or. en

Ændringsforslag 105
Martin Callanan

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 97/68/EF
Bilag XIII – afsnit 1 – punkt 1.4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.4 Hvad angår motorer bestemt til 
fremdrift af lokomotiver kan fabrikanten af 
oprindeligt materiel anmode om tilladelse 
til, at dennes motorleverandører i 
overgangsperioden mellem trin III A og 
trin III B kan markedsføre højst 12 motorer 

1.4 Hvad angår motorer bestemt til 
fremdrift af lokomotiver kan fabrikanten af 
oprindeligt materiel anmode om tilladelse 
til, at dennes motorleverandører i 
overgangsperioden mellem trin III A og 
trin III B kan markedsføre højst 20 motorer 
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bestemt til fremdrift af lokomotiver under 
fleksibilitetsordningen.

bestemt til fremdrift af lokomotiver under 
fleksibilitetsordningen. OEM kan også 
søge om tilladelse til, at hans 
motorleverandører kan markedsføre 
yderligere 20 motorer bestemt til 
montering i lokomotiver, som opfylder 
sporviddebestemmelserne i GERT 8073, 
udgave 2, som specificeret i nationale 
tekniske bestemmelser, der er notificeret i 
henhold til artikel 17, stk. 3, i direktiv 
2008/57/EF, og som har fået eller er 
berettiget til at få et sikkerhedscertifikat 
for drift på det nationale net i Det 
Forenede Kongerige.

Or. en

Ændringsforslag 106
Chris Davies

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 97/68/EF
Bilag XIII – afsnit 1 – punkt 1.4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.4 Hvad angår motorer bestemt til 
fremdrift af lokomotiver kan fabrikanten af 
oprindeligt materiel anmode om tilladelse 
til, at dennes motorleverandører i 
overgangsperioden mellem trin III A og 
trin III B kan markedsføre højst 12 motorer 
bestemt til fremdrift af lokomotiver under 
fleksibilitetsordningen.

1.4 Hvad angår motorer bestemt til 
fremdrift af lokomotiver kan fabrikanten af 
oprindeligt materiel anmode om tilladelse 
til, at dennes motorleverandører i 
overgangsperioden mellem trin III A og 
trin III B kan markedsføre højst 20 motorer 
bestemt til fremdrift af lokomotiver under 
fleksibilitetsordningen. OEM kan også 
søge om tilladelse til, at hans 
motorleverandører kan markedsføre 
yderligere 20 motorer bestemt til 
montering i lokomotiver, som opfylder 
sporviddebestemmelserne i GERT 8073, 
udgave 2, som specificeret i nationale 
tekniske bestemmelser, der er notificeret i 
henhold til artikel 17, stk. 3, i direktiv 
2008/57/EF.

Or. en



PE458.785v01-00 60/64 AM\857770DA.doc

DA

Begrundelse

Ingen trin III B-motorer kan monteres i lokomotiver. Mindre lokomotiver har endnu større 
tekniske vanskeligheder og bør nyde godt af yderligere fleksible ordninger.

Ændringsforslag 107
Pavel Poc

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 97/68/EF
Bilag XIII – afsnit 1 – punkt 1.4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.4 Hvad angår motorer bestemt til 
fremdrift af lokomotiver kan fabrikanten af 
oprindeligt materiel anmode om tilladelse 
til, at dennes motorleverandører i 
overgangsperioden mellem trin III A og 
trin III B kan markedsføre højst 12 motorer 
bestemt til fremdrift af lokomotiver under 
fleksibilitetsordningen.

1.4 Hvad angår motorer bestemt til 
fremdrift af lokomotiver kan fabrikanten af 
oprindeligt materiel anmode om tilladelse 
til, at dennes motorleverandører i 
overgangsperioden mellem trin III A og 
trin III B kan markedsføre højst 20 motorer 
bestemt til fremdrift af lokomotiver under 
fleksibilitetsordningen. OEM kan også 
søge om tilladelse til, at hans 
motorleverandører kan markedsføre 
yderligere 10 motorer bestemt til 
montering i lokomotiver, som opfylder 
sporviddebestemmelserne i GERT 8073, 
udgave 2, som specificeret i nationale 
tekniske bestemmelser, der er notificeret i 
henhold til artikel 17, stk. 3, i direktiv 
2008/57/EF.

Or. en

Ændringsforslag 108
Matthias Groote

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 97/68/EF
Bilag XIII – afsnit 1 – punkt 1.4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.4 Hvad angår motorer bestemt til 
fremdrift af lokomotiver kan fabrikanten af 
oprindeligt materiel anmode om tilladelse 
til, at dennes motorleverandører i 
overgangsperioden mellem trin III A og 
trin III B kan markedsføre højst 12 motorer 
bestemt til fremdrift af lokomotiver under 
fleksibilitetsordningen.

1.4 Hvad angår motorer bestemt til 
fremdrift af lokomotiver kan fabrikanten af 
oprindeligt materiel anmode om tilladelse 
til, at dennes motorleverandører i 
overgangsperioden mellem trin III A og 
trin III B kan markedsføre højst 25 motorer 
bestemt til fremdrift af lokomotiver under 
fleksibilitetsordningen.

Or. de

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

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 97/68/EF
Bilag XIII – afsnit 1 – punkt 1.4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.4 Hvad angår motorer bestemt til 
fremdrift af lokomotiver kan fabrikanten af 
oprindeligt materiel anmode om tilladelse 
til, at dennes motorleverandører i 
overgangsperioden mellem trin III A og 
trin III B kan markedsføre højst 12 motorer 
bestemt til fremdrift af lokomotiver under 
fleksibilitetsordningen.

1.4 Hvad angår motorer bestemt til 
fremdrift af lokomotiver kan fabrikanten af 
oprindeligt materiel anmode om tilladelse 
til, at dennes motorleverandører i 
overgangsperioden mellem trin III A og 
trin III B kan markedsføre højst 40 motorer 
bestemt til fremdrift af lokomotiver under 
fleksibilitetsordningen.

Or. es

Begrundelse

Investeringerne i lokomotivdesign er betydelig, og der er brug for et vist tidsrum, før 
teknologien bliver klar. Eftersom udledningen fra jernbanetransport er væsentligt mindre end 
fra andre transportmidler, er det oplagt at øge antallet af motorer, der kan blive markedsført 
i en overgangsperiode, mest muligt for hverken at begrænse den frie konkurrence eller 
udbuddet af motorer med en tilhørende uønsket påvirkning af jernbanerne.
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Ændringsforslag 110
Bas Eickhout

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 97/68/EF
Bilag XIII – afsnit 1 – punkt 1.4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.4 Hvad angår motorer bestemt til 
fremdrift af lokomotiver kan fabrikanten af 
oprindeligt materiel anmode om tilladelse 
til, at dennes motorleverandører i 
overgangsperioden mellem trin III A og 
trin III B kan markedsføre højst 12 motorer 
bestemt til fremdrift af lokomotiver under 
fleksibilitetsordningen.

1.4 Hvad angår motorer bestemt til 
fremdrift af lokomotiver kan fabrikanten af 
oprindeligt materiel anmode om tilladelse 
til, at dennes motorleverandører i 
overgangsperioden mellem trin III A og 
trin III B kan markedsføre højst otte
motorer bestemt til fremdrift af 
lokomotiver under fleksibilitetsordningen,
hvis der er tekniske årsager til, at de ikke 
kan opfylde trin III B-grænseværdierne.

Or. en

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

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 97/68/EF
Bilag XIII – afsnit 1 – punkt 1.5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.5. Fabrikanten af oprindeligt materiel 
vedlægger følgende oplysninger i sin 
ansøgning til godkendelsesmyndigheden:

1.5. Fabrikanten af oprindeligt materiel 
vedlægger følgende oplysninger i 
ansøgningen til 
godkendelsesmyndigheden:

Or. en
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Ændringsforslag 112
Oreste Rossi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 97/68/EF
Bilag XIII – afsnit 1 – punkt 1.5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.5. Fabrikanten af oprindeligt materiel 
vedlægger følgende oplysninger i sin 
ansøgning til godkendelsesmyndigheden:

1.5. Fabrikanten af oprindeligt materiel 
vedlægger følgende oplysninger i 
ansøgningen til 
godkendelsesmyndigheden:

Or. en

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

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 97/68/EF
Bilag XIII – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. MOTORFABRIKANTENS 
HANDLINGER
2.1. En motorfabrikant kan markedsføre 
motorer i henhold til en fleksibel 
ordning, som er omfattet af den 
tilladelse, der er givet i henhold til punkt 
1 og 3 i dette bilag.

2.2. Motorfabrikanten skal mærke disse 
motorer med følgende tekst: "Motor 
markedsført under 
fleksibilitetsordningen" i 
overensstemmelse med betingelserne i 
punkt 3. af bilag I.

Or. en
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Ændringsforslag 114
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag
Direktiv 97/68/EF
Bilag XIII – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. 
GODKENDELSESMYNDIGHEDENS 
HANDLINGER
3.1. Den godkendende myndighed skal 
vurdere indholdet af anmodningen om 
en fleksibilitetsordning og de vedlagte 
dokumenter. På baggrund heraf 
informerer den OEM om sin afgørelse 
om, hvorvidt den giver tilladelse til brug 
af den ønskede fleksibilitetsordning eller 
ej.

Or. en


